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Anotace  

V diplomové práci je zpracován obecný způsob odvádění a likvidace odpadních vod 

a je navržena jejich aplikace pro obec Polerady. V první části je specifikován vznik 

odpadních vod a jejich rozdělení. Následně je uvedena charakteristika zájmového území. 

Významná část diplomové práce je věnována koncepci a systémům kanalizačních sítí, 

způsobu dopravy odpadních vod, materiálům a konstrukci stok. V závěru této části je 

zpracován návrh gravitační stoky a tlakového systému kanalizační sítě v obci Polerady. 

V další části je uveden obecný popis technologické linky čistírny odpadních vod a návrh 

mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v Poleradech. Závěr diplomové práce je 

věnován porovnání návrhu stokové sítě a ekonomické stránce vybudování systému 

likvidace odpadních vod v Poleradech.  

Klíčová slova: čištění, odpadní voda, stoka, čistírna odpadních vod, znečištění, kal, 

organické a anorganické látky, mechanické čištění, biologické čištění.  

Abstract 

In the diploma thesis I deal with a common method how to drain away and dispose 

sewage and, furthermore, file a proposal for its use in the Polerady community. In the first 

part I specify the sewage origin and its division. Consecutively, a catchment area 

characteristics is indicated. Significant part of the diploma thesis is dedicated to the 

conception and sewerage system, to the way of sewage transport, to the materials and 

sewer construction. At the end of this part, a suggestion of a gravity sewer and pressure 

system of the sewerage net in the Polerady community is elaborated. In the next part I 

indicate a common description of the technological line of the sewage treatment plant and 

a suggestion of a mechanical biological sewage treatment plant in Polerady. The closing 

part of the diploma thesis is dedicated to the comparison of the sewer network and the 

economical aspect of building up a waste water disposal system in Polerady.  

Key words: treatment, sewage, sewer, sewage treatment plant, pollution, sludge, organic 

and inorganic matter, mechanical treatment, biological treatment.   
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Seznam použitých zkratek 

 

apod. - a podobně  

BDOC - Biodegradable Dissolved Organic Carbon – biologicky rozložitelný 

organický uhlík 

BSK - biochemická spotřeba kyslíku 

BSKu - biochemická spotřeba kyslíku při standardní metodě   

BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku za pět dní 

Cmu - měrný cenový ukazatel 

Cu - cenový ukazatel  

CTO - cena objektu 

č. - číslo 

ČOV - čistírna odpadních vod 

ČSN - česká technická norma 

ČSN EN - evropská norma 

ČSOV - čerpací stanice odpadních vod 

d - vnější průměr potrubí 

DN - jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

DOC - Dissolved Organic Carbon – rozpuštěný organický uhlík  

EO - ekvivalentní obyvatel 

CHLÚ - chráněné ložiskové území 

CHSK - chemická spotřeba kyslíku s oxidačním činidlem dichromanem draselným 

CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku s oxidačním činidlem dichromanem draselným 

CHSKMn - chemická spotřeba kyslíku s oxidačním činidlem manganistanem 

draselným 

k - koeficient velikosti obce 

kd - součinitel denní nerovnoměrnosti 

kh  - součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 

khmin  - součinitel minimální hodinové nerovnoměrnosti  

ks - kus  

Nc - celkový dusík 

Ncelk. - celkový dusík 

N-NH4
+
 - dusík amoniakální 

N-NO2
-
 - dusík dusitanový 

N-NO3
-
 - dusík dusičnanový 

NL - nerozpuštěné látky 

Pcelk. - celkový fosfor 

PE-HD - vysokohustotní polyetylen 

PE-LD - nízkohustotní polyetylen 

PE-MD - středohustotní polyetylen 

PE-X  - sesíťovaný polyetylen 

pH - vodíkový exponent 



 

 

PN - provozní tlak 

PP - polypropylen 

PVC - polyvinylchlorid 

RD - rodinný dům 

Q - průtok 

Q24 - průměrný denní průtok 

Qd  - maximální bezdeštný denní přítok 

Qh  - maximální bezdeštný hodinový přítok  

Qhmax  - maximální hodinový průtok 

Qhmin  - minimální hodinový průtok 

Qnávrh - navrhovaný průtok 

SN - kruhová tuhost 

TC - Total Carbon – celkový uhlík 

TIC - Total Inorganic Carbon – celkový anorganický uhlík 

tj. - to je 

TOC - Total Organic Carbon – celkový organický uhlík 

tp - technický parametr objektu 

TSK - teoretická spotřeba kyslíku 

tzv. - takzvaný 

Θ - doba zdržení  
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1. ÚVOD 

Vodní politika je neoddělitelnou součástí globální politiky životního prostředí. 

Z hlediska principu trvale udržitelného rozvoje a odpovědnosti člověka za zachování 

příznivého životního prostředí budoucím generacím je proto důležitý i rozvoj odvádění a 

čištění odpadních vod a jejich vypouštění do vod povrchových, případně podzemních. 

Z tohoto důvodu je povinností navrhovat a provádět stavby k omezování znečištění 

povrchových a podzemních vod a k obnově těchto zdrojů. V případě odpadních vod je tato 

povinnost plněna navrhováním, výstavbou a provozováním kanalizace. Kanalizací 

rozumíme soubor staveb a zařízení, které jsou k tomuto účelu určeny. Kanalizaci tvoří 

kanalizační stoky a čerpací stanice odpadních vod, které jsou určeny k odvádění odpadních 

vod, a čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod jsou určeny k mechanickému a 

biologickému čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do povrchových vod. 

Navrhování a výstavba těchto staveb výrazně ovlivňuje jakost povrchových vod. 

V minulosti docházelo při vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

k minimálnímu nebo vůbec žádnému čištění těchto vod. Toto se však začalo výrazně měnit 

počátkem devadesátých let minulého století ve prospěch zlepšování vodních poměrů. Bylo 

to dáno restrukturalizací průmyslu, úspornými opatřeními ve spotřebě vody, ale především 

výstavbou nových čistíren odpadních vod a rekonstrukcí čistíren starších. Tento trend 

pokračoval vstupem do evropské unie, a tím zpřísněním legislativy týkající se ochrany 

povrchových vod. Základním kamenem zlepšení kvality odpadních vod vypouštěných do 

vod povrchových se stala Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. 

Cílem této směrnice je ochrana povrchových vod před znečišťováním způsobeným 

vypouštěním komunálních odpadních vod a biologicky odbouratelných průmyslových vod 

do vod povrchových. Rovněž je zde stanoveno, že u obcí nad 2.000 EO bylo požadováno 

zavedení kanalizace a čistíren odpadních vod s biologickým stupněm do konce roku 2005, 

pro obce nad 15.000 EO a průmyslové zdroje s produkcí znečištění nad 4.000 EO bylo 

čištění odpadních vod požadováno do konce roku 2000. I pro obce pod 2.000 EO je zde 

požadováno vhodné čištění. 

Cílem této diplomové práce je zpracování návrhu odvádění a likvidace odpadních 

vod při dodržení stávající platné legislativy. Návrh je zpracován pro obec Polerady s 

výhledovým počtem obyvatel 630, pro kterou je obcí s rozšířenou působností Statutární 
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město Most. V návrhu je zpracována studie odvádění odpadních vod dvěma způsoby, a to 

gravitační stokovou sítí a tlakovou stokovou sítí, zakončených čistírnou odpadních vod. 

Čistírna odpadních vod je navržena se stupněm mechanicko-biologického čištění. 
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2. ODPADNÍ VODY 

Odpadními vodami rozumíme vody, které byly použity v obcích, domech, sídlištích, 

zdravotních zařízeních, závodech a jiných zařízeních a po jejich použití byla změněna 

jejich teplota a složení, tedy jejich jakost. Mezi odpadní vody jsou zařazeny i vody, které 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Mohou to být například odtoky 

srážkových vod, pokud byly po spadnutí znečištěny. [1]  

Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen 

zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich 

vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet 

k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se 

rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování 

nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a 

technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. [2] 

Odpadní vody rozdělujeme do tří hlavních skupin. Jsou to odpadní vody splaškové, 

odpadní vody městské a odpadní vody průmyslové. 

2.1. Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody neboli splašky jsou odpadní vody z domácností, objektů 

společného stravování, hotelů, ubytoven, hygienických zařízení a jiných podobných 

objektů. Mají většinou ustálenou kvalitu s převahou organického znečištění ve všech 

formách (hrubě rozptýlené, rozpuštěné a nerozpuštěné, usaditelné až neusaditelné). 

Nekladou zvláštní požadavky na provedení a provoz stokové sítě a dají se snadno čistit 

běžnými mechanicko – biologickými postupy. [1]  

Celkové množství splaškových odpadních vod je závislé na vybavení bytů, od 

kterého se vyvíjí potřeba pitné vody. Směrná čísla roční potřeby vody pro bytový fond 

uvádí příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích). V tabulce č. 1 jsou dle této přílohy uvedena směrná čísla roční 

potřeby vody pro bytový fond. [3]  
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Tabulka č. 1: Směrná čísla roční potřeby vody pro bytový fond. 

(zdroj: Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), příloha č. 12 Směrná 

čísla roční potřeby vody) 

 

Položka Druh potřeby vody 

(na jednoho obyvatele bytu) 

Směrné číslo 

roční potřeby 

vody popř. 

jiný ukazatel 

(m
3
. rok

-1
) 

1 v domech pouze s výtoky 16 

2 v domech pouze s výtoky a společnými WC 25 

3 
je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny, sprchového nebo 

vanového koutu) 
31 

4 je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) 

s kamny na pevná paliva 

41 

5 je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) 

s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem 

46 

6 je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) 

s centrální přípravou teplé vody 

56 

 

Vývoj skutečné produkce splaškových vod, odvozených od potřeby pitné vody pro 

domácnost v České republice, uvádí tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Specifické množství vody fakturované pro domácnost (1990-2002). 

(zdroj: Pytl, V. a kol.: Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. Praha 2004) 

 

Rok 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 

ČR 

(l.os.d
-1

) 

174 161 159 137 129 121 116 113 110 109 107 104 103 

 

Během dne, týdne i roku dochází ke kolísání množství splaškových odpadních vod. 

Kolísání závisí na režimu dne. V našich podmínkách se dosahuje maxima obvykle 

v poledních hodinách, druhé maximum lze pozorovat ve večerních hodinách. [1] 

Okamžité množství splaškových vod v kanalizaci je výrazně závislé na velikosti 

zdroje znečištění, v tomto případě na velikosti obce. ČSN 75 6101 Stokové sítě a 
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kanalizační přípojky uvádí tzv. součinitele hodinové nerovnoměrnosti, příklady jsou 

uvedeny v tabulce č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Doporučené hodnoty součinitelů hodinové nerovnoměrnosti. 

(zdroj: ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, 2004) 

 

Počet připojených obyvatel 30 40 50 75 100 300 400 

Součinitel maximální 

hodinové nerovnoměrnosti 

7,2 6,9 6,7 6,3 5,9 4,4 3,5 

Součinitel minimální 

hodinové nerovnoměrnosti 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Znečištění splaškových odpadních vod pochází z lidských exkrementů, ze zbytků 

z potravin, z pracích a čisticích prostředků. Průměrné orientační složení splaškových vod 

uvádí ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a je uvedeno v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Orientační složení splaškových odpadních vod. 

(zdroj: ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, 2004) 

 

hodnota pH 6,5 – 8,5 

nerozpuštěné látky (mg.l
-1

) 200 - 700 

z toho usaditelné (%) 73 

z toho neusaditelné (%) 27 

rozpuštěné látky (mg.l
-1

) 600 - 800 

BSK5 (s potlačením nitrifikace) (mg.l
-1

) 100 - 400 

CHSKCr (mg.l
-1

) 250 - 800 

Ncelk. (mg.l
-1

) 30 - 70 

N-NH4
+
 (mg.l

-1
) 20 - 45 

Pcelk. (mg.l
-1

) 5 - 15 
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Orientační hodnoty produkce specifického množství znečištění na jednoho obyvatele 

(EO) v g.d
-1

 dokládá, dle ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 

ekvivalentních obyvatel, tabulka č. 5. 

 

Tabulka č. 5: Orientační hodnoty produkce specifického znečištění v g.d
-1

 na 1 obyvatele. 

(zdroj: ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel, 2006) 

 

Látky 

Ukazatel specifického znečištění 

Látky Ostatní 

Minerální Organické Veškeré BSK5 CHSK Ncelk. Pcelk. 

Nerozpuštěné 

a) usaditelné 10 30 40 20 40 1 0,2 

b) neusaditelné 5 10 15 10 20 - - 

Rozpuštěné 75 50 125 30 60 10 2,3 

Celkem 90 90 180 60 120 11 2,5 

 

Uvedené hodnoty v tabulce č. 5 mohou kolísat v závislosti na velikosti obce, na 

charakteru obce a na délce kanalizační sítě. Vzhledem k snadné biologické rozložitelnosti 

znečištění obsaženého ve splaškových vodách může dojít při dopravě odpadní vody 

kanalizací ke změnám koncentrací některých ukazatelů, a to anaerobními a aerobními 

pochody. Může se také snižovat koncentrace organického znečištění a zvyšovat 

koncentrace NH4
+
. [3] 

2.2. Průmyslové odpadní vody  

Průmyslovými odpadními vodami se rozumí vody použité a znečištěné při výrobních 

procesech výrobních a průmyslových závodů. Řadí se mezi ně i vody používané při 

výrobních procesech k chlazení. Mezi průmyslové odpadní vody taktéž řadíme odpadní 

vody ze zemědělství. Průmyslové odpadní vody mají na rozdíl od vod splaškových 

různorodý charakter. Jejich škodlivost se proto může při vypouštění značně lišit. Některé 

průmyslové odpadní vody se mohou se splaškovými čistit společně, jiné se musí alespoň 

předčistit a jiné vyžadují oddělené čištění. [1] 



Jiří Vondráček: Návrh likvidace odpadních vod v obci Polerady 

2011  7 

2.3. Městské odpadní vody 

Městské odpadní vody vznikají smísením odpadních vod splaškových a 

průmyslových odpadních vod, případně i vod dešťových, a jsou odváděny veřejnou 

kanalizací. Splaškové odpadní vody převládají u velkých měst, případně u malých měst 

obytného charakteru. U malých měst průmyslového charakteru tomu může být naopak. [1] 

2.4. Další odpadní vody 

Srážkové odpadní vody mají původ v dešťových srážkách a tání sněhu a ledu a 

dostávají se do stokových sítí ze střech budov, zpevněných a nezpevněných ploch 

prostřednictvím domovních přípojek a uličních (dvorních) vpustí. Jejich množství závisí na 

intenzitě a době trvání deště a na velikosti, sklonu a charakteru odvodňovaného území. 

Jejich kvalita je proměnlivá a závisí na době trvání srážky a charakteru odvodňovaného 

území. Nejvíce znečištěné vody odtékají z povrchu území krátce po započetí deště a 

vyznačují se vysokým organickým a anorganickým znečištěním ve všech formách. [4] 

Infekční odpadní vody vznikají v infekčních odděleních nemocnic, sanatorií a 

léčeben, ve výrobnách očkovacích sér, v mikrobiologických laboratořích, kafileriích apod. 

Obsahují velké množství choroboplodných zárodků, které mohou být zdrojem infekcí a 

epidemií. Z těchto důvodů vyžadují zvláštní režim nakládání s nimi – musí být odváděny 

samostatnou oddílnou stokovou sítí a před vypouštěním do veřejné kanalizace důsledně 

hygienicky zabezpečeny (dezinfekce sterilizací v autoklávech nebo chemicky). [4]  

Podzemní odpadní vody patří do kategorie neznečištěných, tzv. balastních vod, které 

jsou v jednotných soustavách a ve splaškových sítích oddílných soustav nežádoucí, protože 

zde výrazně zvyšují průtok odpadních vod a mají negativní teplotní účinek (ochlazování) 

v procesech biologického čištění na čistírnách odpadních vod. Jsou velkým problémem 

zejména u starších, nekvalitně provedených a nedostatečně vodotěsných stokových sítí. [4]  

2.5. Stanovení organických látek v odpadních vodách 

Většina odpadních vod obsahuje pestrou směs různých organických látek. 

Kvalitativní i kvantitativní stanovení jednotlivých sloučenin by bylo velmi pracné a 

zdlouhavé, a proto se neprovádí. Protože se obvykle stanovuje skupina příbuzných látek 
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pomocí jednoho standardu, nazývají se tato stanovení skupinovými. Mezi skupinová 

stanovení patří i metody, kterými se stanovuje suma všech organických látek pomocí 

kyslíku spotřebovaného na jejich oxidaci. Metoda používající chemické oxidace se nazývá 

chemická spotřeba kyslíku a metoda založená na biochemické oxidaci se nazývá 

biochemická spotřeba kyslíku. Těchto dvou základních metod se používá ve všech zemích a 

vývoj směřuje k jejich mezinárodnímu sjednocení. Dalším skupinovým stanovením obsahu 

všech organických látek je stanovení organického uhlíku, jehož rozvoj a rozšíření závisí na 

rozvoji analyzátorové techniky. [5] 

2.5.1. Stanovení organického uhlíku - Corg 

Protože organické látky jsou chemií organicky vázaného uhlíku, usuzuje se na 

veškeré organické látky stanovením koncentrace organického uhlíku. K tomuto účelu se 

používají analyzátory založené na termické oxidaci organických látek mimo oxidu 

uhličitého. Při termické oxidaci se oxidují všechny organické látky, což je jednou z výhod 

stanovení organického uhlíku proti stanovení CHSK. Výsledky se vyjadřují v mg uhlíku na 

1 litr vody. V literatuře se používají následující zkratky: TC (Total Carbon) – celkový 

uhlík, TOC (Total Organic Carbon) – celkový organický uhlík, TIC (Total Inorganic 

Carbon) – celkový anorganický uhlík, DOC (Dissolved Organic Carbon) – rozpuštěný 

organický uhlík, BDOC (Biodegradable Dissolved Organic Carbon) – biologicky 

rozložitelný organický uhlík a další. Z hlediska ukazatelů jakosti vod má největší význam 

rozpuštěný organický uhlík a celkový organický uhlík. Významným údajem je poměr mezi 

TSK (CHSK) a TOC, který je mírou stupně, do kterého byla organická látka oxidována. 

Tím se vypočte průměrné oxidační číslo uhlíku v organických látkách, které se používá při 

podrobnějším vyhodnocování účinku čištění odpadních vod a míry stabilizace 

biologických kalů. [3] 

2.5.2. Chemická spotřeba kyslíku – CHSK 

Při stanovení CHSK se na celkovou koncentraci organických látek ve vodě usuzuje 

podle množství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje na jejich 

oxidaci. Výsledky se přepočítávají na kyslíkové ekvivalenty a udávají se v mg.l
-1

 (mg 

kyslíku odpovídajícího spotřebě oxidačního činidla na 1 litr vody). Jako oxidační činidlo se 
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v současnosti používá dichroman draselný, výjimečně manganistan draselný. Použitý druh 

činidla se udává symbolem u zkratky (CHSKCr, CHSKMn). Číselný údaj CHSK bez indexu 

znamená CHSKCr. Organické látky mohou být za podmínek stanovení oxidovány do 

různého stupně. Stupeň a rychlost oxidace závisí na chemické struktuře. Stupeň chemické 

oxidace se porovnává s teoretickou spotřebou kyslíku (TSK). Stupeň oxidace se vyjadřuje 

v % TSK. U splaškových odpadních vod se obvykle počítá, že na 1 g CHSKCr připadá asi 

0,8 až 0,9 g organických látek. Nedostatkem stanovení CHSKCr je, že některé látky oxidují 

velmi pomalu nebo vůbec. Ve splaškových vodách však většina organických látek oxiduje 

z více než 90 %. Výsledky stanovení CHSKCr jsou výhodné pro vyhodnocování 

kyslíkových bilancí při samočištění v tocích a při biologickém čištění odpadních vod a jsou 

srovnatelné s BSK. [3] 

2.5.3. Biochemická spotřeba kyslíku – BSK 

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) je definována jako množství kyslíku 

spotřebovaného mikroorganismy pro rozklad organických látek za aerobních podmínek. 

Toto množství je úměrné koncentraci přítomných biologicky rozložitelných látek. BSK je 

tedy mírou obsahu pouze látek biologicky rozložitelných, látky biologicky nerozložitelné 

nejsou v tomto stanovení zahrnuty. Tím se BSK liší od CHSK, ve které jsou zahrnuty 

vedle látek rozložitelných i látky nerozložitelné. Oxidace vzniklých zásobních látek a 

bílkovin v buňkách probíhá při standardní metodě stanovení BSK 10 až 20 dní (BSKu). 

Tento čas je však příliš dlouhý pro praktickou potřebu. Proto se používá kratších časů, 

nejčastěji 5 dní (BSK5). Hodnota BSK5 a hodnota BSKu jsou pouze relativní mírou obsahu 

rozložitelných organických látek v odpadní vodě. Je to z důvodu, že část těchto látek je 

vždy použita na syntézu nové biomasy, jejíž úplná oxidace je téměř nemožná. V praxi 

dosahuje BSKu 40 až 90 % hodnoty TSK. [5] 

2.5.4. Vztahy mezi TSK, CHSK, BSK a Corg 

Při správně provedených analýzách musí platit tyto vztahy: 

TSK > CHSK > BSKu > BSK5 

Poměr BSK5/CHSK je vhodným indikátorem biologické rozložitelnosti organických 

látek přítomných v průmyslových odpadních vodách. U dobře rozložitelných látek se 
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pohybuje v rozmezí 0,5 až 0,7. Čím více biologicky nerozložitelných látek voda obsahuje, 

tím nižší je tento poměr. V biologicky dokonale vyčištěných odpadních vodách je tento 

poměr obvykle menší než 0,1. 

Poměr TSK/Corg, případně CHSK/Corg je mírou stupně, do kterého byla organická 

látka zoxidována. Protože pro dichromanovou metodu stanovení CHSK platí přibližně 

CHSK = TSK, můžeme z poměru CHSK/Corg odhadnout průměrné oxidační číslo uhlíku 

v odpadních vodách. [5] 

2.6. Anorganické ukazatele 

2.6.1. Nerozpuštěné látky – NL 

Významným ukazatelem jakosti surových i vyčištěných odpadních vod jsou 

nerozpuštěné látky. Nerozpuštěné látky se stanovují filtrací vody přes filtry 

z borosilikátových skelných vláken. Filtr se vysuší při 105 °C a hmotnost látek zadržených 

na filtru se stanoví vážením. Vždy musí být uveden druh použitého filtru. V České 

republice se požaduje stanovení NL při použití filtrů střední velikosti pórů 1,0 µm ± 0,3 

µm. [6]  

2.6.2. Sloučeniny dusíku 

Sloučeniny dusíku patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky ze skupiny tzv. 

nutrientů. Uplatňují se při všech biologických procesech probíhajících při čištění 

odpadních vod. Celkový dusík (Nc, Ncelk) je součtem dusíku anorganicky a organicky 

vázaného. Mezi hlavní formy dusíku anorganicky vázaného patří dusík amoniakální (N-

NH4
+
), dusík dusitanový (N-NO2

-
) a dusík dusičnanový (N-NO3

-
). Dusitany a dusičnany 

patří k oxidovaným formám dusíku. Jejich suma se obvykle nazývá celkový oxidovaný 

dusík. Kjeldahlovou metodou se stanoví suma dusíku amoniakálního a organického. Po 

odečtení hodnoty amoniakálního dusíku, která je stanovena samostatně, získáme údaj o 

organicky vázaném dusíku. Oxidaci amoniakálního dusíku na dusitany a dusičnany 

nazýváme nitrifikace. Ta vyžaduje vždy aerobní podmínky. Při nitrifikaci se voda 

okyseluje. Opačným pojmem nitrifikace je denitrifikace. Denitrifikace je tedy redukce 
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dusičnanů na elementární dusík. K redukci je zapotřebí anaerobních podmínek. Při 

denitrifikaci se voda alkalizuje. [6] 

2.6.3. Sloučeniny fosforu 

Koncentrace sloučenin fosforu v odpadních a povrchových vodách se průběžně 

sleduje a legislativně omezuje. Z hlediska čištění odpadních vod je rozhodující koncentrace 

celkového fosforu, který se stanovuje ve vodách po rozkladu. Celkový fosfor (Pc, Pcelk) je 

součtem rozpuštěného a nerozpuštěného fosforu. Vzhledem k tomu, že tyto sloučeniny 

ovlivňují eutrofizaci vod, je nutné jejich chemické nebo biologické odstraňování na 

čistírnách odpadních vod. [6] 

2.6.4. Kyslík rozpuštěný ve vodě 

Kyslík se dostává do vody difuzí z atmosféry a fotosyntetickou asimilací vodních 

rostlin a řas. Je významným parametrem při biologickém čištění odpadních vod. Kyslík je 

nezbytný pro zajištění aerobních pochodů při samočištění povrchových vod a při 

biologickém čištění odpadních vod, je významným oxidačním činidlem ve vodě. Pokud se 

z vody vyčerpá, začnou jej mikroorganismy získávat pro biochemické oxidace nejprve 

redukcí některých anorganických látek. Koncentrací kyslíku se posuzuje provoz 

biologických čistíren odpadních vod. [6] 

2.7. Legislativa 

Z hlediska principu trvale udržitelného rozvoje a odpovědnosti člověka za zachování 

příznivého životního prostředí budoucím generacím je důležitý rozvoj odvádění a čištění 

odpadních vod. Ochrana jakosti vod je mimo jiné zabezpečována dodržováním povinností 

vyplývajících z právních předpisů upravujících provoz odvádění a čištění odpadních vod. 

Nejdůležitějšími právními předpisy upravujícími tyto povinnosti jsou:  

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění; 

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

v platném znění; 
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- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění; 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění; 

Uvedené zákony obsahují ustanovení pro vydání prováděcích předpisů. 

Nejdůležitějšími vydanými prováděcími předpisy jsou: 

- vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

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

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění; 

- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v platném znění; 

- 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, v platném znění. 
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3. CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

3.1. Popis zájmového území 

Území sídelního útvaru Polerady se nachází na jih od města Mostu, ve vzdálenosti 

asi osmi kilometrů. Statutární město Most, které je součástí Ústeckého kraje, je rovněž  

příslušnou obcí s rozšířenou působností. Dle regionálního členění patří obec do oblasti 

Krušných hor a Podkrušnohoří. První písemná zmínka o Poleradech je již z roku 1250, a to 

v listině českého krále Václava I. [7]  

Na obrázku č. 1 je zobrazena poloha Polerad vůči Statutárnímu městu Most. 

 

Obrázek č. 1: Poloha Polerad vůči městu Most. (zdroj: http://www.mapy.cz) 

 

Obec vznikla, stejně jako další v regionu, v souvislosti s dominantní zemědělskou 

produkcí. Je umístěna do území, jehož charakter vytváří vodní tok Srpina – podmáčené 

mělké údolí, mokřad, lužní les. Charakter území oživuje zalesněný vrch při levém břehu 

http://www.mapy.cz/
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Srpiny. Podél Srpiny vznikla komunikace, spojující další obce v jejím toku, která je dnes 

silnicí II. třídy č. 255. Trasa silnice vytvarovala obec do ulicového uspořádání, ke kterému 

se postupem času přidala zástavba opačného břehu. Došlo tak ke vzniku sídelního útvaru, 

jehož středem prochází vodní tok s charakteristickou doprovodnou zelení tvořenou 

vodomilnými dřevinami a dále oboustranná zástavba zemědělskými statky. Tato zástavba 

ustoupila od vodního toku na distanci, chránící ji před velkou vodou. Zemědělskému účelu 

obec již dávno neslouží. Zemědělská výroba zeštíhlila potřebný počet osob, zemědělských 

zvířat i hospodářských objektů na minimum. Dominantním zdrojem obživy se stává 

palivoenergetický průmysl - povrchová těžba hnědého uhlí, tepelná elektrárna Počerady. 

[8]  

Obec Polerady se nachází v průměrné nadmořské výšce 218 metrů nad mořem. 

Celková katastrální plocha obce je 708 ha, z toho tvoří sedmdesát devět procent orná půda. 

[1] Ke dni 1. 1. 2011 žilo v obci Polerady 223 občanů České republiky a 5 cizinců, celkem 

tedy 228 obyvatel. [9]  

Na obrázku č. 2 je zobrazena mapa obce Polerady včetně vrstevnic. 

 

Obrázek č. 2: Mapa Polerad s vrstevnicemi. (zdroj: http://www.mapy.cz) 

http://www.mapy.cz/
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3.2. Klimatické podmínky 

Podle klimatické regionalizace, náleží zájmová lokalita k teplé oblasti T2. Teplá 

oblast T2 se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem s velmi krátkým přechodným 

obdobím, teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou až 

velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Celková charakteristika zájmové oblasti je následující: průměrný roční úhrn srážek 

se pohybuje mezi 450 - 500 mm, z toho v zimním období nejčastěji mezi 200 - 300 mm, ve 

vegetačním období mezi 350 - 400 mm. Sněhová pokrývka trvá 40 - 50 dnů a počet 

mrazových dnů (tj. dnů s min. teplotou – 0,1 C a nižší) mezi 100 - 110 v roce. Průměrná 

roční teplota je 7 – 8 °C. [10]  

Na obrázku č. 3 je znázorněna mapa zájmové oblasti klimatických oblastí ČR dle 

Quitta. 

 

Obrázek č. 3: Mapa klimatických oblastí ČR. (zdroj: http://janpivec.wz.cz/pivec/002.htm) 

3.3. Geologické podmínky 

V řešeném území se nachází převážně zvětraliny – sedimenty nezpevněné 

pocházející z doby neogénu a kvartéru, nivní sedimenty (hlína, písek, štěrk) z doby 

kvartéru a jezerní sedimenty (jíl, uhelný jíl, uhlí) z období terciéru. V menší části do území 

rovněž zasahují říční sedimenty (písek, štěrk), svahové a naváté sedimenty (hlína, písek, 

štěrk) z doby kvartéru. Geologická charakteristika je stanovena na základě signální 

informace č. 988 zpracované Českou geologickou službou a tvoří přílohu č. 1. Informace 



Jiří Vondráček: Návrh likvidace odpadních vod v obci Polerady 

2011  16 

byla zpracována z důvodu stanovení stupně rizika radonu v podloží. Převládajícím 

stupněm rizikovosti v daném území je riziko radonu v podloží nízké, maximálně 

přechodné. U přechodného rizika je nutné počítat s možností zvýšené koncentrace radonu 

v podloží a v místě plánovaných staveb se doporučuje odborné změření koncentrace 

radonu v podloží v místě vaší plánované stavby. Při využívání místních zdrojů podzemní 

vody pro pitné účely se doporučuje analýza podzemní vody na radioaktivní prvky. [11]  

Na základě geologického složení lze předpokládat zastižení hornin, dle klasifikace 

podle tříd těžitelnosti stanovené ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 

pozemních komunikací z roku 2010, třídy 2, 3 a 4, ve výjimečných případech třídy 5.  
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4. NÁVRH KANALIZAČNÍ SÍTĚ 

4.1. Koncepce kanalizačních sítí  

Kanalizací se označuje soubor zařízení a staveb, která zahrnují kanalizační stoky a 

kanalizační objekty včetně čerpacích stanic odpadních vod a čistíren odpadních vod. 

Stokovou neboli kanalizační sítí se označuje soustava stok a objektů na nich. [4] 

Účelem stokových sítí a kanalizačních přípojek je spolehlivé, hospodárné a 

zdravotně neškodné odvádění odpadních vod z určeného území nebo připojené nemovitosti 

do zařízení na čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, dešťové nádrže) a posléze do 

vodního recipientu. Tím stokové sítě a kanalizační přípojky zajišťují ochranu vodního 

recipientu před znečištěním odpadními vodami (tj. i znečištěnými dešťovými odpadními 

vodami) z urbanizovaných povodí. [12] 

4.1.1. Soustavy stokových sítí 

Podle způsobu odvádění odpadních vod ze zájmového území existují tři soustavy 

stokových sítí, a sice: 

a) soustava jednotná, 

b) soustava oddílná, 

c) soustava kombinovaná. 

Soustava jednotná – u této soustavy jsou všechny druhy odpadních vod (srážkové, 

splaškové, průmyslové) odváděny společně jednou stokovou sítí. Rozhodující pro 

dimenzování stok takové sítě je okamžitý extrémní průtok nikoliv celkové množství (např. 

celoroční). Z důvodu ekonomických se však celá stoková síť nedimenzuje na extrémní 

průtoky srážkových vod ale hospodárněji na množství menší, díky umístění tzv. 

odlehčovacích komor. Ty umožňují odlehčovat průtok v kmenové stoce od určitého 

poměru naředění splaškových vod srážkovými přímo do vodního toku. Tímto opatřením se 

docílí hospodárného návrhu stokové sítě a všech objektů čistírny odpadních vod. Výhodou 

jednotné stokové soustavy, kromě úspory investičních nákladů oproti soustavě oddílné, je 

pozitivní vliv na vlastní provoz sítě spočívající v jejím automatickém proplachování při 

dešťových průtocích, což výrazně snižuje nebezpečí zanášení, zejména v úsecích 
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s minimálním sklonem. Nevýhodou jednotné soustavy je, že se za dešťových průtoků 

připouští přímé vypouštění naředěných splaškových vod do vodního toku se všemi 

negativními dopady (hygienickými, estetickými) na životní prostředí. Tento negativní 

dopad však může být výrazně eliminován vybudováním tzv. dešťových zdrží řešených jako 

nádrže průtočné, záchytné nebo usazovací. 

Soustava oddílná – u této soustavy je pro každý druh odpadních vod navržena 

samostatná síť, to znamená, že odpadní vody se vzájemně nemísí. Splaškové, případně 

průmyslové nebo ostatní odpadní vody jsou odváděny splaškovou sítí přímo na čistírnu 

odpadních vod, srážkové vody samostatnou, zpravidla mělčeji uloženou sítí, buď přímo do 

vodního toku, nebo přes dešťové zdrže. Nedochází zde tedy ke kontaktu splaškových a 

ostatních závadných odpadních vod se životním prostředím. Nevýhodou oddílné soustavy, 

kromě vyšších investičních nákladů, jsou i výrazně vyšší prostorové nároky (v ulicích musí 

být souběžně umístěny 2 trasy kanalizace). U splaškových větví navíc hrozí zvýšené 

nebezpečí zanášení, zejména v úsecích s minimálními sklony. Oddílná soustava se 

uplatňuje zejména při odkanalizování menších obcí, dále u obcí s málo vodnými vodními 

toky, které by nezajistily dostatečné ředění odlehčovacích vod z odlehčovacích komor. 

Soustava kombinovaná – navrhuje se buď jako prostá kombinace jednotné a oddílné 

soustavy pro dané zájmové území nebo jako modifikované verze oddílných soustav. 

Rozhodnutí o volbě příslušné varianty musí předcházet podrobný technicko-ekonomický 

rozbor, při kterém se hodnotí morfologické, urbanistické, hydrologické, technicko-

ekonomické a provozní faktory zájmového území a aspekty navrhovaného řešení. 

V prvním případě se jedná o prostou kombinaci obou soustav, kdy např. převážná část 

zájmového území je řešena soustavou jednotnou a menší, okrajová část území za 

přirozenou rozvodnicí soustavou oddílnou. V druhém případě jsou možné různé verze 

oddílných soustav nazývané jako soustava polooddílná řešená např. tak, že dešťové větve 

oddílné soustavy slouží k odvádění pouze tzv. neznečištěných srážkových vod ze střech a 

z ostatních neznečištěných ploch – tyto vody se vypouští přímo do vodního toku. Ostatní, 

tzv. znečištěné srážkové vody ze silně dopravně exponovaných ploch jsou odváděny 

společně se splaškovými vodami splaškovou sítí na čistírnu odpadních vod. Na této 

jednotné síti se ale nenavrhují odlehčovací komory. [4] 
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4.1.2. Systémy gravitačních stokových sítí  

Uspořádání stok v území se nazývá systém stokové sítě. Systém stokové sítě závisí 

na charakteru zástavby, tvaru území a zejména na konfiguraci terénu. Základními systémy 

stokových sítí jsou větevný, úchytný, pásmový a radiální. 

Větevný systém se aplikuje v území, které je členité. Uspořádání stok se podobá 

rozvětvenému stromu. Sběrače s uličními stokami jsou napojeny do hlavních stok. Hlavní 

stoky jsou svedeny do nejnižšího místa území, kde je vedena kmenová stoka. Používá se u 

nepravidelného uspořádání území. 

Při pravidelném uspořádání území s jednotným sklonem k vodnímu toku se používá 

úchytný systém. Kmenová stoka je vedena podél vodního toku a do ní jsou zaústěny 

jednotlivé sběrače s uličními stokami. Na kmenové stoce mohou být zařazeny odlehčovací 

komory. 

V územích, kde je nutné rozdělit zájmovou oblast do několika výškových pásem 

z důvodu konfigurace terénu a velikosti území se používá pásmový systém. Síť je 

rozdělena na několik výškových pásem, ve kterých může být různé uspořádání sítě. 

Pásmový systém umožňuje odvodňovat jednotlivá pásma gravitačně a přečerpávat pouze 

odpadní vody z nejnižšího pásma. 

Radiální systém se aplikuje při odvodnění uzavřených kotlin, ve kterých není 

recipient. Odpadní voda se odvádí do nejnižšího místa kotliny, odkud je následně 

přečerpávána, nebo odváděna štolou do čistírny odpadních vod. [4] 

4.2. Doprava odpadních vod  

Způsob, jakým dopravíme odpadní vody na čistírnu odpadních vod, je závislý na 

mnoha faktorech. Závisí zejména na výškovém uspořádání lokality a použité soustavě 

odkanalizování. Dopravu odpadních vod dle nejčastěji používaných metod můžeme 

rozdělit na: 

a) gravitační kanalizací, 

b)  tlakovou kanalizací, 

c) podtlakovou kanalizací. 
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4.2.1. Gravitační kanalizace 

Gravitační kanalizace je technologií ověřenou tisíciletým vývojem a je po všech 

stránkách jednoznačně nejvhodnějším řešením odkanalizování v přirozených podmínkách. 

U tohoto způsobu dopravy je kladen důraz na jednoduchost a spolehlivost provozování. Za 

ideálních podmínek platí, že gravitační kanalizace je nejekonomičtější řešení. [13] 

Podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci gravitačních stokových 

sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich stanovuje norma ČSN 75 6101 

Stokové sítě a kanalizační přípojky z roku 2004. Výstavbu (ukládání) a zkoušení stok a 

kanalizačních přípojek, které jsou provozovány s gravitačním průtokem, upravuje ČSN EN 

1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení z roku 1999. 

4.2.2. Tlaková a podtlaková kanalizace 

Pokud je však v dané lokalitě členitější terén nebo nevhodný, případně žádný, sklon, 

je nutné doplnit gravitační kanalizaci o velké čerpací stanice. Provozní náklady čerpacích 

stanic nejsou zanedbatelné. Jednou z alternativ gravitační kanalizace se stala kanalizace 

tlaková. Výhodou tlakové kanalizace proti kanalizaci gravitační je malý rozsah zemních a 

výkopových prací při výstavbě (hloubka uložení potrubí pouze do nezámrzné hloubky) a 

malé profily trubního vedení. Výstavba tlakové kanalizace je velmi rychlá, což zvyšuje její 

výhodnost. Její další výhodou je rovněž možnost použití v oblastech s vysokou hladinou 

spodní vody s agresivitou na konstrukční materiál. K zásadním nevýhodám patří vyšší 

nároky na provozní energie a závislost na jejich nezbytných dodávkách. Navíc provoz 

čerpacích jímek, které jsou umístěny u každého producenta odpadních vod, vyžaduje 

pravidelnou údržbu. Další nevýhodou je, že tlakovou kanalizací nelze odvádět srážkové 

vody z ekonomických důvodů. Požadavky na funkci, navrhování, provádění, obsluhu a 

údržbu venkovních systémů stokových sítí odvádějících odpadní vody a provozovaných 

pod tlakem stanovuje ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí z roku 1998. 

[14] 

Podtlakové kanalizace tvoří, podobně jako kanalizace tlakové, alternativní systém 

kanalizace gravitační použitelný v lokalitách, které jsou pro klasické odvedení odpadních 

vod složité. Podtlaková kanalizace, nazývaná též vakuová, funguje na principu vyvození 

trvalého podtlaku v potrubí, který vytváří v podtlakové nádrži vakuová čerpadla. 
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Jednotlivé objekty jsou připojeny na potrubí vakuové kanalizace pomocí přepouštěcích 

šachet s ventily. Odpadní voda odtéká z objektu gravitačně do této šachty, která má 

akumulaci cca 15 – 20 litrů a je osazena přepouštěcím ventilem fungujícím na principu 

změny tlaku. Po naplnění akumulace se ventil otevře a podtlak v potrubí nasaje celý objem 

odpadní vody z akumulace do potrubí a opět se zavře. Podtlak v potrubí pak nasává 

odpadní vodu do podtlakové akumulační nádrže vakuové stanice. Odtud je odpadní voda 

přečerpávána do čistírny odpadních vod. Výhody a nevýhody použití podtlakové 

kanalizace v porovnání s gravitační jsou obdobné jako u kanalizace tlakové. Požadavky na 

funkci venkovních podtlakových systémů stokových sítí určených pro shromažďování a 

odvádění splaškových vod stanovuje ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy 

stokových sítí z roku 1998. [13] 

4.3. Materiál a konstrukce stok  

Materiál stok se musí volit podle účelu a plánované životnosti stokové sítě. Musí být 

vodotěsný a bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům 

protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Současně má 

umožňovat bezpečné a účinné čištění stok. [12] 

Typy kanalizačních stok dle konstrukčního řešení dělíme na trubní, cihelné, 

prefabrikované a monolitické. 

4.3.1. Trubní stoky 

Jako materiál u trubních stok gravitačních se nejčastěji používá kamenina. Použití 

tohoto materiálu je osvědčené již několik staletí díky své spolehlivosti a odolnosti vůči 

agresivním médiím. Jedná se o keramický materiál se slinutým barevným střepem, na 

povrchu většinou opatřený vysoce odolnou zemitou glazurou. Kameninové trouby jsou 

přírodní a ekologické výrobky, jelikož jsou vyrobeny z přírodního jílu, šamotu a vody. 

Trouby a tvarovky, vyrobené ze směsi jílů s 20 až 30 % šamotu a 15 až 20 % vody, se suší 

a namáčí do glazurovací lázně a vypalují při 1200 °C. Při vypalování sline glazura se 

střepem a vytvoří neoddělitelný celek. Kameninové trouby se rovněž vyrábí neglazované. 

Následně se výrobky opatřují těsněním. Spoje potrubí musí být trvale těsné a měly by 

zaručovat elastické spojení mezi jednotlivými prvky. Nejdůležitějšími kvalitativními 
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parametry kameninových výrobků jsou chemická odolnost vůči kyselinám a louhům 

s vysokými hodnotami pH, mechanická pevnost, těsnost potrubí a spojů, hladkost výrobků 

a minimální drsnost stěn, odolnost vůči otěru a vysoká životnost, která je minimálně 100 

let. Kameninové trouby se vyrábí hrdlové a bezhrdlé. Hrdlové trouby se spojují pomocí 

integrovaných spojů. V hrdle trouby může být vlepeno pryžové těsnění, nebo je v hrdle 

směs tvrdého a pružného polyuretanu. Bezhrdlé trouby se spojují převlečnou spojkou, 

případně opravnou manžetou. Výrobní sortiment kameninových výrobků je velmi 

rozmanitý. Systém kameninového potrubí je doplněn koleny, odbočkami, opravnými 

manžetami, šachtovými vložkami a dalšími výrobky. Na obrázku č. 4 je zobrazeno 

kameninové potrubí. [4] 

 

Obrázek č. 4: Kameninové potrubí. (zdroj: http://www.sfb-praha.cz/page.php?str=kamenove-potrubi) 

 

Jako další klasický materiál gravitačních kanalizačních stok se používají betonová a 

železobetonová potrubí nebo potrubí z polymerbetonu. Mezi výhody oproti jiným 

systémům patří konstantní vlastnosti materiálu, výborné statické vlastnosti, nízká 

ekonomická náročnost. Betonová směs na výrobu potrubí je složena z kameniva, vody a a 

síranovzdorného cementu proti agresivitě prostředí. U polymerbetonu se jako pojiva 

používá syntetická pryskyřice. Nejdůležitějšími kvalitativními parametry betonových, 

železobetonových a polymerbetonových výrobků jsou vrcholová únosnost, možnost 

použití potrubí pro bezvýkopové technologie (protlačování, tuneláž) a vysoká chemická 

odolnost, kterou lze zvýšit vystýlkou například z čediče, kameniny, sklolaminátu, plastu. 

Jako těsnící hmota ve spojích se u těchto potrubí používají pryžové těsnící profily. 
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Napojování kanalizačních přípojek je prováděno navrtávkou do potrubí. Pokládka 

betonového potrubí se provádí do písku minimální tloušťky 100 mm, obsyp se provádí 

vhodným materiálem minimálně 30 cm nad vrchol stoky. Pokládka může být rovněž 

provedena na betonovou desku s následným obetonováním potrubí. [4]  

Betonová trouba je znázorněna na obrázku č. 5. 

 

Obrázek č. 5: Betonová trouba. (zdroj: http://www.diton.cz/trouby-betonove) 

 

Své pevné místo si nepochybně v poslední době v materiálové skladbě pro výstavbu 

kanalizačních sběračů získalo potrubí z plastů. Je lehké, pevné, pružné, odolné proti 

kyselinám a louhům a snadno montovatelné. Plastové potrubí je možné podle materiálu 

v podstatě rozdělit do tří skupin. Jedná se o neměkčené PVC, které má rozsah odolnosti pH 

2-12. Dále vysokohustotní polyetylén PEHD, z něhož se vyrábí korugované potrubí, které 

odolává rozpouštědlům, olejům, kyselinám a louhům. Poslední skupinou je potrubí 

z polypropylénu PP, jehož výhodou je odolnost proti zvýšené teplotě odpadních vod, avšak 

některé ropné látky a rozpouštědla mohou způsobit jeho destrukci. Plastová potrubí a 

tvarovky se vyrábějí v kruhových profilech a to buď hrdlová, nebo hladká. Vnější povrch 

potrubí může být hladký, korugovaný nebo žebrovaný. Spojování potrubí a tvarovek se 

provádí mechanicky s těsnícím prvkem, lepením nebo svařováním. Pro montáž 

kanalizačních řadů se nejčastěji využívá spojování zasunutím trubky nebo tvarovky do 

hrdla na gumový těsnící kroužek. Pokládka plastových trub je prováděna na podkladní 

vrstvu a obsypána materiálem nepoškozujícím plast a zbaveným ostrých úlomků. Ostré 

hrany by mohly být příčinou protlačení do plastového potrubí. Z důvodu odlišné 

technologie každý výrobce předepisuje pro daný druh potrubí vlastní sílu hutnění obsypu a 

výšku obsypu nad potrubím. Hutnění musí být dodrženo přesně, aby nedošlo ke zploštění 
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potrubí, tedy ovalitě potrubí větší než je stanovena. Dlouhodobá deformace by neměla 

překročit hodnotu 6 %. Potrubí z neměkčeného PVC je vyobrazeno na obrázku č. 6. [4]   

 

Obrázek č. 6: Potrubí PVC. (zdroj: http://www.dyka.cz/systemy/inzenyrske-site/kg-system) 

  

Nově využívaným materiálem pro výstavbu kanalizačních stok je sklolaminát. Jsou 

to kanalizační roury s vysokou pevností, teplotní i chemickou stálostí, nízkou hmotností, 

vyrobené ze směsi skleněných vláken, pryskyřice a plniva. Při jejich výrobě jsou využity 

všechny přednosti kompozitních materiálů uplatňovaných v nejrůznějších oblastech 

strojírenství nebo stavebnictví. Sklolaminátové roury se vyrábí dvěma způsoby, a to 

odstředivým litím a navíjením. K výrobě je používáno skleněných textilních vláken, která 

tvoří výztuž pro tahová napětí ve stěně potrubí, nenasycených polyesterových pryskyřic, 

které tvoří pojivo všech dodaných surovin a jsou dostatečně ověřeny i v provozu, a plniva, 

které je složeno z křemenných písků a vápencové moučky a tvoří výrazný podíl stěny trub. 

Potrubí je spojováno pomocí spojek s vložením pryžového těsnění. Sklolaminátové potrubí 

je dodáváno v profilech velikosti až 2,4 m, v tlakové řadě PN 1 až PN 25. Proti vnějšímu 

zatížení působí tuhost trub SN, výroba trub je možná od SN 630 až do SN 1 000 000. 

Hmotnost trubních výrobků je ve srovnání s ostatními tradičními materiály výrazně nižší. 

Hmotnost betonových trub srovnatelného profilu je cca 7 krát větší, kameninových trub 

zhruba 5 krát větší. Můžeme konstatovat, že hmotnost a náročnost na manipulaci je 

srovnatelná s plastovými výrobky spojovanými na hrdla. Součástí výrobního programu 

trubních systémů jsou i kolena, odbočky, redukce, celolaminátové kanalizační šachty. 

Pokládka potrubí se většinou provádí do zhutněného pískového nebo štěrkopískového lože. 
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Stále větší podíl při navrhování staveb z tohoto materiálu je dán jeho vlastnostmi. Na 

obrázku č. 7 je montáž odbočky na sklolaminátovém potrubí. [4] 

 

Obrázek č. 7: Montáž odbočky na sklolaminátové potrubí. (zdroj: http://www.eko-

kv.cz/stavby/dolnikamenna/dolnikamenna.htm) 

 

Poměrně novým materiálem s vynikajícími vlastnostmi je rovněž potrubí z tvárné 

litiny. Tvárná litina nahradila původní klasickou litinu šedou. K vlastnostem šedé litiny 

jsou způsobem výroby získány další zlepšené charakteristiky, jako prodloužení životnosti, 

pevnost v tahu, zvýšení mezí průtažnosti a odolnost proti nárazům. Vnitřní povrch potrubí 

pro odpadní vody je opatřen polyuretanem nebo cementovou maltou. Tím trouby získávají 

vysokou odolnost proti abrazi. Podle podmínek prostředí, v němž jsou trouby uloženy, se 

dodávají s různými druhy ochrany. Mohou být pozinkovány nebo opatřeny epoxidovým 

lakem. Vnější vrstva bývá opatřena asfaltovým nátěrem jako aktivní ochranou vhodnou pro 

většinu podmínek uložení. V agresivním prostředí a při výskytu bludných proudů se na 

potrubí navléká polyetylenová fólie. Nejdůležitější vlastností litinového potrubí je odolnost 

vůči vysokým tlakům a dokonalá nepropustnost. Z tohoto důvodu je využíváno pro 

výtlačné řady z čerpacích stanic odpadních vod a pro tlakovou a podtlakovou kanalizaci. 

Litinové potrubí je možné vést i nad povrchem, pokud je vybaveno opláštěním z tepelně 

izolačního materiálu na bázi polyuretanové pěny. Pro výstavbu kanalizačních sítí jsou 

výrobci dodávány kromě trub různé typy odboček, tvarovek, vzdušníků a uzávěrů. Existují 

v podstatě dva druhy spojování litinových trub, které jsou dokonale vodotěsné. Jsou to 
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spoje hrdlové, které jsou opatřeny pryžovými kroužky, nebo spoje přírubové, které mohou 

být i uzamykatelné. Při pokládce do země musí být pod hrdly vytvořeny prohloubeniny, 

aby nedocházelo k bodovému uložení potrubí. U litinového potrubí je kladen nejmenší 

nárok ze všech výrobků pro kanalizace na zásypový a obsypový materiál. Potrubí určené 

pro odpadní vody se dodává v hnědé barvě, aby došlo k odlišení od potrubí na pitnou vodu, 

které je dodáváno v barvě modré. Na obrázku č. 8 je litinové potrubí pro odpadní vodu 

uložené na stavbě před jejím použitím. [4] 

 

Obrázek č. 8: Litinové potrubí pro odpadní vodu. (zdroj: http://www.buderus-

ls.cz/img/fotogalerie/foto_450/kanalizace/7IP.html) 

 

K materiálům používaným k výstavbě výtlačných řadů z čerpacích stanic 

odpadních vod, podtlakové a tlakové kanalizace řadíme rovněž polyetylen. Polyetylen nyní 

existuje v několika formách, jako je nízkohustotní (PE-LD), středohustotní (PE-MD), 

vysokohustotní (PE-HD) a sesíťovaný (PE-X). V současné době je nejpoužívanějším 

materiálem z této nabídky polyetylen vysokohustotní. Polyetylen nabízí velmi příznivý 

poměr mezi cenou a užitnou hodnotou. Polyetylenové trubky mají srovnatelnou životnost, 

odolnost proti korozi a provozní charakteristiky a stejně snadnou nebo i snazší montáž než 

litinové potrubí při výhodnější ceně. Trubky z různých typů polyetylenu mají hladký 

inertní povrch. Díky tomu se zvyšuje hydraulická účinnost a potlačení turbulencí v potrubí. 

Spojování je prováděno vložením mechanických spojek nebo svařováním. Svařování 

potrubí se provádí buď natupo, polyfúzně (nátrubkové svařování) nebo pomocí 

elektrotvarovek. Polyetylenové potrubí lze ukládat do volného výkopu, pluhováním nebo 
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protlakem. Na obrázku č. 9 je zachycena pokládka polyetylenového potrubí pluhováním. 

[15]   

 

Obrázek č. 9: Pokládka polyetylenového potrubí pluhováním. (zdroj: http://tvstav.cz/clanek/1037-

pluhovani-potrubi-pe100-rc-dvd-d225-dobrany) 

4.3.2. Zděné, prefabrikované a monolitické stoky 

Uvedené trubní typy stok mohou být doplněny výstavbou stok z pálených 

kanalizačních, kyselinovzdorných nebo vápenopískových cihel. Zděné stoky mohou být i 

z keramických a betonových tvárnic, žulových kostek nebo taveného čediče. Dnes jsou 

zděné stoky prováděny v minimálním množství, hlavně při sanaci stávajících stok. Jejich 

nevýhodou je vysoký poměr ruční práce a časová náročnost provádění. Dále mohou být 

stoky prováděny z prefabrikátů nebo betonovány přímo na místě. Monolitické stoky se 

provádějí většinou u kmenových stok a hlavních sběračů. Při výstavbě kanalizačních stok 

jsou uvedené materiály a typy stok kombinovány, abychom dosáhli optimálního výsledku. 

[4]    
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4.4. Objekty na kanalizačních řadech  

Objekty na stokové sítí musí být umístěny a provedeny tak, aby byla zajištěna 

správná funkce stokové sítě a aby mohly být bezpečně vykonávány všechny práce 

potřebné při provozu, čištění a údržbě stok. Na stavbu objektů na stokové síti je možné 

použít prostý beton, beton s rozptýlenou ocelovou výztuží nebo jinou výztuží, železobeton, 

vhodné plasty, sklolaminát, kanalizační cihly, stavební dílce a další materiály obdobných 

užitných vlastností jako materiál stok. Vnitřní povrchy objektů na stokové sítí mají mít 

stejnou odolnost vůči účinkům protékajících odpadních vod jako příslušné stoky, aby byla 

zajištěna jejich stejná životnost. Žebříky, stupadla, zábradlí, poklopy a vtokové mříže 

musí být z materiálů odolávajících korozi nebo z materiálů opatřených protikorozní 

ochranou. [12]    

4.4.1. Šachty vstupní, spojné, větrací a proplachovací 

Všude tam, kde se mění směr nebo sklon přímých úseků stok, příčný profil nebo 

materiál stok, na začátku každé stoky a v místech spojení dvou a více stok se navrhují 

vstupní šachty. Dále rozdělují přímé úseky ve vzdálenosti maximálně 50 m (u stok 

neprůlezných a průlezných) a 100 m u průchozích stok. Vstupní šachty slouží 

provozovateli kanalizace pro pravidelnou kontrolu, údržbu a čištění stokové sítě. vstupní 

šachty jsou složeny ze tří částí. Vstupní část se ukončuje přechodovým kónusem, případně 

zákrytovou deskou, a osazením poklopu. Poklop by měl být kruhový minimálního průřezu 

60 cm. Manipulační část by měla mít minimální světlý půdorysný rozměr 1000 mm u 

šachty kruhové nebo 800 mm x 1000 mm u šachty obdélníkové. Monolitický základ je 

spodní díl šachty, v jehož dně je proveden žlábek, odpovídající šířce stoky nebo kynety 

stoky, pro spojení jednotlivých stok. U vstupních šachet DN 1000 je tento díl dodáván jako 

prefabrikát. Na obrázku č. 10 je příklad osazení prefabrikovaného základového dílu revizní 

šachty. Do jmenovité světlosti potrubí DN 400 včetně se připojení nebo spojení provádí ve 

vstupních šachtách. Pro připojení stok jmenovitých světlostí DN 500 a větší se budují 

spojné komory. [4]    
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Obrázek č. 10: Prefabrikovaný dílec šachtového dna.  

(zdroj: http://www.vivaorlova.cz/reference.php?start=3) 

Na obrázku č. 11 je zachycena výstavba monolitické spojné komory. 

 

Obrázek č. 11: Stavba monolitické spojné komory. (zdroj: http://www.vsprerov.cz/reference.htm) 
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Na průlezných a průchozích stokách mohou být v odůvodněných případech zřízeny 

větrací šachty. Větrací šachty neslouží pro vstup do stok, a proto mohou mít menší 

půdorysný rozměr než šachty vstupní a nejsou opatřeny stupadly. [12]  

Všude tam, kde by v důsledku malé unášecí síly odpadních vod docházelo k zanášení 

stok, se budují proplachovací šachty. Jsou obdobné konstrukce jako šachty vstupní, ale na 

odtoku ze šachty jsou vybaveny stavítkem. Zahrazením stavítka nastoupá voda do určité 

výše a následným otevřením propláchne usazeniny. Minimální objem této šachty by měl 

být 3 m
3
 s minimální hloubkou 1 m. [4] 

4.4.2. Spadiště a skluzy  

Spadiště na stoce se navrhují všude tam, kde sklon dna stoky by byl větší než sklon 

stoky při maximální možné průřezové rychlosti. Při dostatečné výšce spadiště má být 

spadiště vybaveno samostatným trubním obtokem minimální světlosti DN 300, odvádějícím 

malé průtoky odpadních vod (většinou bezdeštný průtok) z horní do dolní stoky. Při 

jmenovité světlosti stoky DN 250 až DN 400 nemá výška spadiště přesahovat 4 m; při 

jmenovité světlosti stoky DN 450 až DN 600 výšku 3 m. Část stěny i dno spadiště vystavené 

nárazu dopadajících odpadních vod musí být vybaveny pevným a odolným obkladem, např. 

žulovou dlažbou, který musí být součástí konstrukce, nikoliv jen obkladem. Stupadla musí 

být umístěna mimo paprsek dopadající vody. [12] 

Skluzy, podobně jako spadiště, slouží k překonání velkého sklonu kanalizačního 

potrubí tam, kde by bylo vybudování spadišť finančně náročné a provedení obtížné. 

Vlastní skluzové stoky mají průtočnou rychlost odpadních vod až 10 m.s
-1

. U dlouhých a 

strmých úseků nebo při velkém průtokovém množství odpadních vod se skluz ukončuje 

objektem na tlumení přebytečné energie. [4] 

Na obrázku č. 12 na následující straně je znázorněno schéma spadiště. 
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Obrázek č. 12: Schéma spadiště. 1 - šachtové dno se sklolaminátovou či polypropylenovou vložkou a PE 

fólií, s čedičovou, kameninovou či keramickou kynetou; 2 - skruže s PE fólií s čedičovým, keramickým nebo 

kameninovým obkladem (výšek 250, 500 nebo 1000 mm) ; 3 – hlava spadiště; 4 – obtokové potrubí; 5 – 

obetonování (zdroj: http://www.betonikaplus.cz/katalog/sachtovy-program-spadiste/) 

4.4.3. Odlehčovací komory a separátory 

Tyto objekty slouží k odlehčení splaškových vod od vod dešťových na jednotné 

stokové síti. Separátory rozdělují nejen průtok odpadních vod, ale i jejich znečištění. 

V bezdeštném období musí oba objekty umožnit odtok veškerých vod do čistírny 

odpadních vod. V době dešťů naopak oddělují množství vod přiváděných na čistírnu. 

Návrh odlehčovací komory a separátoru musí splňovat požadavky na kvalitu vody, která 

natéká přímo do recipientu. Každá odlehčovací komora musí být navržena dle podmínek 

svého umístění na kanalizační síti. Stanoví se buď průtok odváděný na čistírnu jako 

násobek bezdeštného odtoku nebo na základě intenzity mezního deště. Ředící poměr pro 

odlehčovací komoru je nutné předem stanovit po projednání s vodoprávním úřadem a 

může se pohybovat od minimálních hodnot 1+6. Běžný ředící poměr se ale pohybuje od 

http://www.betonikaplus.cz/katalog/sachtovy-program-spadiste/
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1+7 a více. Na obrázku č. 13 je schematicky znázorněna odlehčovací komora s bočním 

přepadem. [4] 

 

Obrázek č. 13: Odlehčovací komora s bočním přepadem. (zdroj: 

http://www.asio.cz/zobraz.php?strana=http://www.asio.cz/czech/odlehcovaci_komory_p01.htm) 

4.4.4. Výustní objekty 

Výustní objekty slouží k zaústění odpadních vod z odlehčovacích komor a čistíren 

odpadních vod do koryta vodního recipientu. Mohou být vyústěny ve svahu koryta 

vodního recipientu nad jeho dnem nebo v úrovni dna tak, aby nedocházelo k zanášení stok 

splaveninami z vodního recipientu. Stavební provedení objektu musí zaručovat, že objekt 

nebude podemílán a měl by k němu být umožněn snadný přístup.  

Na obrázku č. 14 (následující strana) je výustní objekt odlehčovací stoky do Lučního 

potoka v Mostě. [12]  
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Obrázek č. 14: Výustní objekt odlehčovací stoky. (zdroj: autor, 2008) 

4.4.5. Čerpací stanice 

Pokud není možné z určité lokality převést odpadní vody gravitačně přímo na 

čistírnu odpadních vod, je nutné na kanalizační síti vybudovat čerpací stanici odpadních 

vod. Dále jsou ČSOV součástí podtlakových a tlakových kanalizačních systémů. ČSOV 

tvoří podzemní jímka, která je rozdělena na dvě části, suchou a mokrou. V suché jímce 

jsou osazeny čerpadla a část trubních rozvodů. Mokrá jímka bývá označována jako sací. 

V případě použití ponorných čerpadel je využívána pouze jedna jímka, a to jímka sací, ve 

které jsou osazena čerpadla. V nadzemní části ČSOV je umístěna rozvodna a jsou zde 

vyvedeny měřící a ovládací prvky. U větších ČSOV zde bývá ještě místnost obsluhy a 

strojovna vzduchotechniky. Havarijní hladina se navrhuje tak, aby zajišťovala časovou 

rezervu v případě výpadku čerpání, například z důvodu výpadku elektrické energie. U 

větších ČSOV nebo tam, kde nejde zřídit havarijní přepad, se navrhuje akumulační prostor. 

Vtok do čerpací stanice se opatřuje česlemi, dle velikosti ČSOV ručně nebo strojně 

stíranými, případně česlicovým košem s možností vytažení a vyčištění. K čerpací stanici 

musí být vybudován příjezd umožňující vjezd těžkých mechanismů údržby. Nové ČSOV 

by měly být navrženy jako automatické bez nároků na obsluhu, pouze s občasným 

dohledem a se signalizací chodu přenášené k provozovateli. [4]  
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4.4.6. Kanalizační přípojky 

Každá nemovitost připojená na stokovou síť, domovní čistírnu odpadních vod nebo 

žumpu má mít samostatnou domovní kanalizační přípojku. Odvodnění dvou nebo více 

nemovitostí jednou domovní kanalizační přípojkou nebo odvodnění rozsáhlé nemovitosti 

(objektu) několika přípojkami je možné u domovní čistírny odpadních vod nebo žumpy; 

případné napojení na stokovou síť jen výjimečně se souhlasem provozovatele nebo 

vlastníka stokové sítě. Nejmenší jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je DN 150. 

Při jmenovité světlosti větší než DN 200 je nutno projektovou dokumentaci doložit 

hydrotechnickým výpočtem. Kanalizační přípojka má být co nejkratší, v jednotném sklonu, 

v přímém směru a kolmá na stoku a stejného profilu. Kanalizační přípojky do jmenovité 

světlosti DN 200 včetně přípojek od dešťových vpustí se připojují situačně na stoky v úseku 

mezi šachtami pod úhlem 45°, výjimečně až 90°. Úhel větší než 90° je nepřípustný. 

Přípojky se výškově zaúsťují u neprůlezných stok do horní poloviny profilu stoky, u 

průlezných a průchozích stok dnem v úrovni hladiny průměrného bezdeštného průtoku 

nebo do stávající vložky. Kanalizační přípojky o jmenovité světlosti DN 250 a větší se 

zaúsťují do stok ve vstupních spojných šachtách nebo spojných komorách. [16] 

4.5. Návrh gravitační stoky 

Stokové sítě se musí navrhovat s ohledem k jejich dlouhodobé životnosti a také 

vzhledem k výhledovému stavu odkanalizovaného území. Výhledový stav se určuje na 

dobu nejméně 30 let dopředu.  

Dle schváleného územního plánu obce Polerady je tedy nutno počítat s rozvojem 

obce vymezením nových ploch zastavitelného území. V územním plánu se objevuje pět 

nových ploch, které jsou určeny pro výstavbu rodinných domů. S těmito plochami proto 

musíme počítat při návrhu kanalizační sítě. Jedná se plochu č. 1 určenou pro stavbu 54 

rodinných domů, plochu č. 2 určenou pro stavbu 8 rodinných domů, plochy č. 3 a č. 4 

s celkovou kapacitou výstavby 67 rodinných domů a plochu č. 5 s volnou kapacitou pro 

výstavbu 5 rodinných domů. Zastavitelné plochy č. 1 a č. 2 jsou umístěny do CHLÚ, resp. 

dobývacího prostoru a skutečně se nacházejí na ložisku hnědého uhlí. Z tohoto důvodu 

nelze tyto plochy využít pro výstavbu. Zástavba by byla možná pouze za předpokladu 

změny hranice CHLÚ, popř. změny ochrany území, na které jsou zastavitelné plochy č. 1 a 
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č. 2 umístěny. V případě změny stanoviska dotčeného orgánu, z hlediska Horního zákona, 

by však bylo chybou tyto plochy nezahrnout do koncepce odkanalizování. Ostatní nově 

vzniklé plochy pro výrobu, sklady a zemědělskou výrobu není potřeba zahrnovat do 

koncepce odkanalizování, jelikož u těchto ploch není požadavek na likvidaci odpadních 

vod. Ke stávajícím objektům je tedy nutno celkem přičíst budoucí výstavbu 402 rodinných 

domů, čímž se požadavek na odkanalizování a likvidaci odpadních vod více než 

zdvojnásobí. Na obrázku č. 15 jsou zobrazeny nově vzniklé zastavitelné plochy na území 

obce Polerady. 

 

Obrázek č. 15: Nové zastavitelné plochy na území obce Polerady. 1- 54 RD, 2 – 8 RD, 3 – 40 RD, 4 – 27 

RD, 5 – 5 RD (zdroj: Územní plán obce Polerady) 

Naopak se v návrhu nebudu zabývat odkanalizováním areálu firmy Best a.s., která 

má svou vlastní čistírnu odpadních vod a zaústění vyčištěných odpadních vod je do 

dešťové kanalizace odvádějící dešťové vody z průmyslové zóny Joseph. Tato kanalizace je 

zaústěna do vodního recipientu.  

V návrhu se rovněž nebudu zabývat odvodem a likvidací dešťových vod odtékajících 

z komunikací, zpevněných a zastavěných ploch. Na území obce jsou v současné době 

vybudovány větve dešťové kanalizace, které jsou zaústěny do Srpiny. Nové zastavitelné 
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plochy budou vybaveny dešťovou kanalizací se zaústěním do recipientu. Zastavitelné 

plochy č. 3 a č. 4 budou vybaveny retenčním prostorem.  

Dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území, v platném znění, je stavební pozemek vždy vymezen tak, aby na něm 

bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 

zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými 

látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění 

srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými 

látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované 

vypouštění do jednotné kanalizace. [16] 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se v návrhu budu zabývat kanalizací oddílnou. 

4.5.1. Směrový návrh a výškové řešení gravitačních stok 

Směrový návrh a výškové řešení tras kanalizačních stok vychází z celkové koncepce 

odkanalizovaného území. V zastavěném území se trasa navrhuje v souladu s ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. V této normě je uvedeno minimální krytí 

podzemních sítí, jejich nejmenší svislé vzdálenosti při křížení a při souběhu. Nejmenší 

dovolené krytí stokových sítí a kanalizačních přípojek je dle této normy 1,80 m ve vozovce 

a 1,00 m v chodníku nebo volném terénu. Při křížení a souběhu stokových sítí a 

kanalizačních přípojek je největší vzdálenost stanovena u plynovodního potrubí, při 

souběhu 1,00 m, při křížení 0,50 m. Toto je dáno nebezpečím úniku plynu do potrubí 

kanalizace a jeho rychlou distribucí do celé kanalizační sítě hrozící výbuchem, případně 

otravou obyvatelstva. Dále platí zásada, že při křížení gravitační splaškové kanalizace 

s vodovodem, musí být stoka uložena pod vodovodem. Ve výše uvedené normě je rovněž 

uveden způsob ukládání stoky do dopravního prostoru, souběžně s osou komunikace. 

Stoka by měla být uložena, u směrově nerozdělené komunikace, jednostranně, ve 

stísněných poměrech i do středu vozovky. Výchozím bodem návrhu je umístění čistírny 
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odpadních vod, která bude umístěna v blízkosti recipientu v dolní části toku zájmového 

území. Při navržení tras bylo použito výškové měření jednoduchým navigačním systémem 

v porovnání se základní vrstevnicovou mapou. Při podrobnějším návrhu bude nutné 

provést zaměření zájmové lokality výškopisným a polohopisným měřením odbornou 

geodetickou firmou. Vzhledem ke členění lokality, kterou rozděluje vodní tok Srpina na 

dvě části, jsou navrženy tři základní trasy kanalizační sítě, „Kmenová stoka A“, „Hlavní 

stoka B“ a „Hlavní stoka G“. 

„Kmenová stoka A“ začíná šachtou ŠA 18 na severozápadním okraji obce. Je vedena 

při pravém okraji komunikace II. třídy č. 255. V levém okraji silnice je uložena, dle 

místního šetření, kanalizace dešťová. Na obrázku č. 16 je pohled na současný stav lokality 

mezi šachtami ŠA 18 a ŠA 15 proti směru toku. 

 

Obrázek č. 16: Současný stav – kmenová stoka A; pohled od ŠA 15 k ŠA 18. (zdroj: autor, 2011) 

 

Ve vzdálenosti 100 m od jejího počátku, za šachtou ŠA 15, přechází vozovku na levý 

okraj. Tato změna je dána situováním napojovaných objektů. Při pravém okraji totiž není 

umístěn žádný objekt, v tomto místě je koryto toku Srpina. Dále trasa kopíruje současnou 

zástavbu, a tím se dostává mimo komunikaci do stávajícího chodníku a místní komunikace. 
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Při pohledu na obrázek č. 17 je navržená trasa na pravé straně, po směru toku je to strana 

levá. 

 

Obrázek č. 17: Současný stav – kmenová stoka A; pohled od ŠA 12 k ŠA 15. (zdroj: autor, 2011) 

Následně trasa kopíruje tvar místní komunikace a opět vstupuje do komunikace II. 

třídy č. 255 a pokračuje při levé straně, po směru toku, této silnice. Ve vzdálenosti 40 m se 

ale opět dostáváme mimo komunikaci, což je umožněno opět místní komunikací. Místní 

komunikace je pro vedení trasy kanalizační stoky vhodnější a příznivější při napojování 

kanalizačních přípojek. Na obrázku č. 18 je znázorněn ostrůvek (vpravo) oddělující 

komunikaci II/255 od místní komunikace, na které bude umístěna trasa „Kmenové stoky 

A“. 
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Obrázek č. 18: Současný stav – kmenová stoka A; pohled od ŠA 6 k ŠA 10. (zdroj: autor, 2011) 

Trasa vedená mimo hlavní komunikaci je ukončena šachtou ŠA 6. Zde dochází 

k lomu trasy směrem k šachtě ŠA 5 a k vodoteči. Šachta ŠA 5 je umístěna v blízkosti 

přemostění toku Srpiny. Od šachty ŠA 5 pokračuje trasa podél Srpiny v podstatě v přímém 

směru a na konci je vyústěna do čistírny odpadních vod. „Kmenová stoka A“ je navržena 

v celkové délce 780 m. Naměřený výškový rozdíl nivelety terénu na začátku a konci stoky 

je 4,5 m. Při uvažované hloubce uložení začáteční šachty ŠA 18 1,8 m (z důvodu, že je 

v komunikaci) a koncové šachty ŠA 1 v hloubce 2,5 m činí tedy podélný sklon stoky 6,7 

‰. 

„Hlavní stoka B“ zachycuje odpadní vody na pravé straně obce z pohledu směru toku 

Srpiny. Stoka začíná šachtou ŠB11, která zajišťuje odvod odpadních vod z nově navržené 

lokality výstavby RD č. 1. Trasa mezi šachtami ŠB 11 a ŠB 8 je určena právě k napojování 

nových rodinných domů této lokality. Na obrázku č. 19 je zmapována situace mezi 

šachtami ŠB 8 a ŠB 11, v levé části obrázku je částečně vidět prostor určený pro novou 

výstavbu. 
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Obrázek č. 19: Současný stav – hlavní stoka B; pohled od ŠB 8 k ŠB 11. (zdroj: autor, 2011) 

Další trasa „Hlavní stoky B“ pokračuje v místní komunikaci, která prochází 

zástavbou stávajících rodinných domů. V této části v podstatě kopíruje niveletu terénu. 

Trasa je v této části přímá, je mírně lomená až k šachtě ŠB 1. Hloubka uložení potrubí 

v této části je do dvou metrů díky mírně svažité komunikaci. V šachtě ŠB 1 dochází k lomu 

kanalizace v úhlu téměř 90° a trasa je vedena pod vodotečí. Za vodotečí dochází k napojení 

do „Kmenové stoky A“ v šachtě ŠA 5. Na obrázku č. 20 je situace pohledu od šachty ŠB 1 

na šachtu ŠA 5, trasa povede po levé straně mimo místní komunikaci. 
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Obrázek č. 20: Současný stav – hlavní stoka B; pohled od ŠB 1 k ŠA 5. (zdroj: autor, 2011) 

„Hlavní stoka B“ je navržena v celkové délce 532 m. Naměřený výškový rozdíl 

nivelety terénu na začátku a konci stoky jsou 3,0 m. Při uvažované hloubce uložení 

začáteční šachty ŠB 11 1,8 m (z důvodu, že je v komunikaci) a šachty ŠA 5, do které je 

stoka napojena, v hloubce 2,5 m činí tedy podélný sklon stoky 6,9 ‰. 

„Hlavní stoka G“ odvádí hlavně odpadní vody z navržených rozvojových ploch č. 3 a 

č. 4. Zde je také umístěna počáteční šachta ŠG 10. Navržená trasa kanalizační stoky mezi 

šachtami ŠG 10 a ŠG 4 vede v podstatě na „zelené louce“ určené pro budoucí výstavbu 

rodinných domů. Na trase mezi šachtami ŠG 4 a ŠG 1 dojde k napojení stávajících 

obytných domů. V této lokalitě je trasa vedena v místní komunikaci a mezi šachtami ŠG 1 

a ŠG 2 podchází páteřní komunikaci II/255. Trasa je ukončena napojením do „Kmenové 

stoky A“ v šachtě ŠA 3. Na obrázku č. 21 je zachycena místní komunikace, kde bude 

položena trasa mezi šachtami ŠG 1 a ŠG 4. 
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Obrázek č. 21: Současný stav – hlavní stoka G; pohled od ŠG 1 k ŠG 4. (zdroj: autor, 2011) 

„Hlavní stoka G“ je navržena v celkové délce 485 m. Naměřený výškový rozdíl 

nivelety terénu na začátku a konci stoky je 16,0 m. Při uvažované hloubce uložení 

začáteční šachty ŠG 10 1,8 m (z předpokladu, že bude v komunikaci) a šachty ŠA 3, do 

které je stoka napojena, v hloubce 2,5 m činí tedy podélný sklon stoky 34,4 ‰, což je na 

hraně maximálního sklonu. 

V navrženém systému stokové sítě jsou dále uliční stoky. Ty jsou navrženy pro 

odvádění odpadních vod ze stávající zástavby s výjimkou „Uliční stoky F“, která je 

navržena s ohledem na předpokládanou výstavbu rodinných domů v novém území č. 2. 

Vzdálenosti při souběhu navržené trasy s existujícím vedením ostatních inženýrských 

sítí musí být v souladu s ČSN 73 6005. 

Pro rekapitulaci v tabulce č. 6 uvádím všechny navržené kanalizační stoky, včetně 

jejich délek a podélného sklonu. 
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Tabulka č. 6: Seznam navržených stok, jejich délky, sklony a počet šachet. 

(zdroj: autor) 

 

Název stoky Délka stoky (m) Podélný sklon (‰) Počet šachet 

Kmenová stoka A 780 6,7 18 

Hlavní stoka B 532 6,9 11 

Hlavní stoka G 485 34,4 10 

Uliční stoka C 186 37,7 4 

Uliční stoka D 166 24,1 4 

Uliční stoka E 71 14 3 

Uliční stoka F 109 55 3 

Uliční stoka H 74 27 2 

Uliční stoka J 128 62 3 

Uliční stoka K 86 69 2 

 

V příloze č. 2 je celková situace lokality se zobrazením navržených tras stokové sítě, 

umístění revizních šachet, umístění ČOV a výpisu skutečných spotřeb vody jednotlivých 

odběratelů. 

4.5.2. Návrhové průtoky, dimenze a materiál gravitačních stok 

Množství neboli průtok splaškových vod Q24 se určuje dvěma způsoby. Prvním 

způsobem určení množství je pomocí provozních měření. Tento způsob je přesnější než 

způsob druhý, stanovený výpočtem. Pokud tato měření nejsou k dispozici, musíme stanovit 

průtok splaškových vod výpočtem. Vzhledem k tomu, že jsem měl k dispozici skutečné 

průměrné hodnoty fakturované vody jednotlivých odběratelů za období posledních pěti let, 

jsou použity oba způsoby výpočtu a je tedy možné jejich porovnání. Skutečné množství 

odebrané vody je uvedeno v příloze č. 2. Při stanovení průtoku odpadních vod výpočtem je 

uvažováno se třemi obyvateli v připojené nemovitosti a spotřebou 110 l na jednu osobu a 

den. Spotřeba je uvažována dle vývoje posledních let uvedeného v tabulce č. 2.  
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Po stanovení průměrného denního průtoku odpadních vod Q24 se stanoví maximální 

hodinový průtok Qhmax a minimální hodinový průtok Qhmin. Maximální hodinový průtok 

Qhmax se vypočte z průměrného denního průtoku vydělením 24 a vynásobením 

součinitelem maximální hodinové nerovnoměrnosti kh, který je stanoven v ČSN 75 6101. 

Některé jeho hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 3. Minimální hodinový průtok Qhmin se 

rovněž stanoví z průměrného denního průtoku vydělením 24, ale vynásobením 

součinitelem minimální hodinové nerovnoměrnosti khmin. Z tabulky č. 3 vyplývá, že pro 

tento návrh se stanovením minimálního hodinového průtoku není potřeba zabývat. 

Výpočet se provádí po jednotlivých stokách po směru toku odpadních vod. 

Výpočet průtoku odpadních vod po jednotlivých stokách pomocí skutečných hodnot 

spotřebované vody v kombinaci s vypočtenými hodnotami u nově uvažované zástavby 

(jednotlivé hodnoty skutečně spotřebované vody jsou uvedeny v m
3
.den

-1
): 

Uliční stoka C (dle skutečných hodnot):  

Q24 = 0,1888 + 0,2293 + 0,1894 + 0,0377 + 0,1321 + 0,7887 + 0,8451 + 0,2369  

Q24 = 2,648 m
3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 2,648/24 . 7,2 = 0,794 m
3
.hod

-1
 = 0,22 l.s

-1
 

Uliční stoka C (dle výpočtu): 

Q24 = 8 RD . 3 EO . 0,11 m
3
.den

-1
 = 2,64 m

3
.den

-1
   

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 2,64/24 . 7,2 = 0,792 m
3
.hod

-1
 = 0,22 l.s

-1
 

Uliční stoka D (dle výpočtu): 

Q24
 
= 4 RD . 3 EO . 0,11 m

3
.den

-1
 = 1,32 m

3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 1,32/24 . 7,2 = 0,396 m
3
.hod

-1
 = 0,11 l.s

-1
 

Uliční stoka F (dle skutečných hodnot v kombinaci s výpočtem nově uvažované plochy č. 

2): 

Q24 = 0,0030 + 0,3427 + 8 RD . 3 EO . 0,11 m
3
.den

-1
 = 2,986 m

3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 2,986/24 . 7,2 = 0,895 m
3
.hod

-1
 = 0,25 l.s

-1
 

Uliční stoka F (dle výpočtu): 

Q24
 
= 10 RD . 3 EO . 0,11 m

3
.den

-1
 = 3,3 m

3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 3,3/24 . 7,2 = 0,99 m
3
.hod

-1
 = 0,27 l.s

-1
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Hlavní stoka G (dle skutečných hodnot v kombinaci s výpočtem nově uvažovaných ploch 

č. 3 a č. 4):  

Q24 = 0,4353 + 0,1441 + 0,3072 + 0,0626 + (40 RD + 27 RD) . 3 EO . 0,11 m
3
.den

-1
  

Q24 = 23,059 m
3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 23,059/24 . 4,4 = 4,227 m
3
.hod

-1
 = 1,17 l.s

-1
 

Hlavní stoka G (dle výpočtu): 

Q24
 
= 71 RD . 3 EO . 0,11 m

3
.den

-1
 = 23,43 m

3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 23,43/24 . 4,4 = 4,296 m
3
.hod

-1
 = 1,19 l.s

-1
 

Uliční stoka H (dle skutečných hodnot):  

Q24 = 0,3508 + 0,3481 + 0,2818 = 0,981 m
3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 0,981/24 . 7,2 = 0,294 m
3
.hod

-1
 = 0,08 l.s

-1
 

Uliční stoka H (dle výpočtu): 

Q24
 
= 3 RD . 3 EO . 0,11 m

3
.den

-1
 = 0,99 m

3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 0,99/24 . 7,2 = 0,297 m
3
.hod

-1
 = 0,08 l.s

-1
 

Uliční stoka J (dle skutečných hodnot): 

Q24 = 0,2446 + 0,1578 + 0,0732 + 0,0049 + 0,2317 + 0,1005 + 0,4478 + 0,0769 + 0,3128 + 

0,1170 + 0,0056 = 1,773 m
3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 1,773/24 . 6,9 = 0,510 m
3
.hod

-1
 = 0,14 l.s

-1
 

Uliční stoka J (dle výpočtu): 

Q24
 
= 11 RD . 3 EO . 0,11 m

3
.den

-1
 = 3,63 m

3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 3,63/24 . 6,9 = 1,044 m
3
.hod

-1
 = 0,29 l.s

-1
 

Uliční stoka K (dle skutečných hodnot): 

Q24 = 0,0890 + 0,4515 + 0,2778 + 0,2470 + 0,2013 + 0,0598 + 0,1088 + 0,5793  

Q24 = 2,014 m
3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 2,014/24 . 7,2 = 0,604 m
3
.hod

-1
 = 0,17 l.s

-1
 

Uliční stoka K (dle výpočtu): 

Q24
 
= 8 RD . 3 EO . 0,11 m

3
.den

-1
 = 2,64 m

3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 2,64/24 . 7,2 = 0,792 m
3
.hod

-1
 = 0,22 l.s

-1
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Uliční stoka E (dle skutečných hodnot s přičtením průtoku uliční stoky F):  

Q24 = 0,1577 + 0,1078 + 0,2950 + 0,0677 + 2,986 = 3,614 m
3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 3,614/24 . 6,7 = 1,009 m
3
.hod

-1
 = 0,28 l.s

-1
 

Uliční stoka E (dle výpočtu s přičtením průtoku uliční stoky F):  

Q24
 
= 4 RD . 3 EO . 0,11 m

3
.den

-1
 + 10 RD . 3 EO. 0,11 m

3
.den

-1
 = 4,62 m

3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 4,62/24 . 6,7 = 1,290 m
3
.hod

-1
 = 0,36 l.s

-1
 

Hlavní stoka B (dle skutečných hodnot s přičtením průtoků uličních stok C, D a E 

v kombinaci s výpočtem nově uvažované plochy č. 1): 

Q24 = 0,1124 + 0,3481 + 0,1391 + 0,4368 + 0,2764 + 0,4110 + 0,0459 + 0,1768 + 0,4057 + 

0,0339 + 2,6819 + 0,2096 + 0,9000 + 1,9356 + 2,648 + 1,32 + 3,614 + 54 RD . 3 EO 

. 0,11 m
3
.den

-1
 = 33,515 m

3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 33,515/24 . 4,4 = 6,144 m
3
.hod

-1
 = 1,71 l.s

-1
 

Hlavní stoka B (dle výpočtu s přičtením průtoků uličních stok C, D a E):  

Q24
 
= (68 RD + 8 RD + 4 RD + 14 RD) . 3 EO. 0,11 m

3
.den

-1
 = 31,02 m

3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 31,02/24 . 4,4 = 5,687 m
3
.hod

-1
 = 1,58 l.s

-1
 

Kmenová stoka A (dle skutečných hodnot s přičtením průtoků uličních stok B, G, H, J, K 

v kombinaci s výpočtem nově uvažované plochy č. 5): 

Q24 = 0,1741 + 0,0136 + 0,4107 + 0,0598 + 0,2140 + 0,2123 + 0,1025 + 0,0380 + 0,3862 + 

0,3808 + 0,0048 + 0,0798 + 0,2767 + 0,2008 + 0,1822 + 0,2303 + 0,3138 + 0,0566 + 

1,4378 + 0,1350 + 33,515 + 23,059 + 0,981 + 1,773 + 2,64 + 5 RD . 3 EO . 0,11 

m
3
.den

-1
 = 68,528 m

3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 68,528/24 . 2,6 = 7,424 m
3
.hod

-1
 = 2,06 l.s

-1
 

Kmenová stoka A (dle výpočtu s přičtením průtoků uličních stok B, G, H, J a K):  

Q24
 
= (25 RD + 94 RD + 71 RD + 3 RD + 11 RD + 8 RD) . 3 EO. 0,11 m

3
.den

-1
  

Q24 = 69,96 m
3
.den

-1
 

Qhmax = Q24 / 24 . kh = 69,96/24 . 2,6 = 7,579 m
3
.hod

-1
 = 2,11 l.s

-1
 

V tabulce č. 7 (viz následující strana) jsou pro porovnání a přehlednost vypsány všechny 

vypočtené údaje. 
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Tabulka č. 7: Průtoky v navržených kanalizačních stokách; Q24SKUT – průměrný denní průtok se skutečnou 

spotřebou vody, Q24VYP – průměrný denní průtok s vypočtenou spotřebou vody, QhmaxSKUT – maximální 

hodinový průtok vypočtený z Q24SKUT, QhmaxVYP – maximální hodinový průtok vypočtený z Q24VYP. (zdroj: 

autor) 

 

Označení stoky 
Q24SKUT 

(m
3
.den

-1
) 

Q24VYP 

(m
3
.den

-1
) 

QhmaxSKUT 

(l.s
-1

) 

QhmaxVYP 

(l.s
-1

) 

A 68,528 69,96 2,06 2,11 

B 33,515 31,02 1,71 1,58 

C 2,648 2,64 0,22 0,22 

D 1,32 1,32 0,11 0,11 

E 3,614 4,62 0,28 0,36 

F 2,986 3,3 0,25 0,27 

G 23,059 23,43 1,17 1,19 

H 0,981 0,99 0,08 0,08 

J 1,773 3,63 0,14 0,29 

K 2,014 2,64 0,17 0,22 

Z přehledné tabulky můžeme vyčíst, že pokud použijeme při výpočtu množství 

splaškových vod hodnotu spotřeby 110 l na jednu osobu a den, je hodnota téměř 

odpovídající skutečně odebranému množství pitné vody. 

Návrh dimenze potrubí provádíme tak, aby byla splněna podmínka ČSN 75 6101. Při 

návrhu dimenze je rozhodující hodnota maximálního hodinového průtoku Qhmax. Stoka je 

dimenzována na jeho dvojnásobek. K rozhodujícím ukazatelům patří rychlost odpadní 

vody v potrubí. Tato rychlost je závislá na sklonu potrubí a na koeficientu drsnosti, který 

vychází z použitého materiálu. Pro posouzení dimenze budeme uvažovat o potrubí 

z polypropylenu. Výpočet byl proveden pomocí programu výrobce polypropylenového 

potrubí. Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8: Navržené dimenze stok a jejich posouzení. (zdroj: autor) 

 

Stoka, 

dimenze 

DN 

(mm) 

Podélný 

sklon 

(‰) 

Průřezová 

rychlost 

(m.s
-1

) 

Max.kapacita 

průtoku 

potrubím (l.s
-1

) 

Max.hodinový 

průtok Qhmax 

(l.s
-1

) 

Dvojnásobek 

Qhmax (l.s
-1

)  

Posouzení 

A-315 6,7 1,35 81,28 2,11 4,22 vyhovuje 

B-315 6,9 1,46 88,06 1,58 3,16 vyhovuje 

C-250 37,7 3,02 114,69 0,22 0,44 vyhovuje 

D-250 24,1 2,38 90,65 0,11 0,22 vyhovuje 

E-250 14 1,81 68,69 0,36 0,72 vyhovuje 

F-250 55 3,64 138,49 0,27 0,54 vyhovuje 

G-250 34,4 2,85 108,35 1,19 2,38 vyhovuje 

H-250 27 2,53 96,29 0,08 0,16 vyhovuje 

J-250 62 3,87 147,19 0,29 0,58 vyhovuje 

K-250 69 4,09 155,42 0,22 0,44 vyhovuje 

Z tabulky je patrné, že navržené dimenze potrubí vyhovují ČSN 75 6101, a to jak 

z hlediska průtoků, tak z hlediska průřezové rychlosti v potrubí. Maximální průřezová 

rychlost ve stokách může být 5 m.s
-1

. Dimenze „Kmenové stoky A“ a „Hlavní stoky B“ je 

navržena 315 mm z důvodu zvýšení průřezové rychlosti odpadních vod v potrubí. Ostatní 

stoky jsou navrženy v dimenzi 250 z důvodu vyhovění ČSN 75 6101. V této normě je 

stanoveno, že se na gravitační stokové sítě nesmí používat potrubí menší jmenovité 

světlosti než DN 250 (pro potrubí z kameniny, plastů a sklolaminátů). Kanalizační přípojky 

budou provedeny z potrubí PVC DN 150, pouze v jednom případě bude muset být použita 

domovní jímka s tlakovým čerpáním do kanalizace.    

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o odvádění splaškových vod, které nebudou 

znečištěny žádnou průmyslovou vodou, malých průtoků, navrhuji použití žebrovaného 

kanalizační potrubí vyráběného z polypropylenu (PP). Toto potrubí se vyznačuje vysokým 

rozsahem provozních teplot (-20 °C až +90 °C), vysokou chemickou odolností (pH 2 až pH 

12) a odolností proti otěru. Doporučuji použití pevnostní třídy minimálně SN 10 kN.m
-2

, a 
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to z důvodu, že většina trasy je vedena v komunikacích. Spojování potrubí a tvarovek bude 

provedeno mechanicky s gumovým těsněním. Kanalizační šachty budou provedeny 

z betonových prefabrikátů vnitřního průměru 1 m a umístěny ve všech lomových bodech a 

ve vzdálenostech nepřevyšujících 50 m. Na obrázku č. 22 je vzorový příčný řez uložení 

potrubí. 

 

Obrázek č. 22: Příčný řez uložení potrubí ve výkopu. (zdroj: http://www.maincor.cz/upload/files/file-212-

technologie-pokladky-kanaliza.pdf) 

4.5.3. Pořizovací cena gravitační stoky 

Výpočet pořizovací ceny navržené gravitační stoky je proveden pomocí Metodického 

pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do 

Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů 

a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací vydaného 

Ministerstvem zemědělství v roce 2010. 
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Ceny uvedené v tomto metodickém pokynu vycházejí z cenové úrovně roku 2009 a 

jsou stanoveny ve vazbě na průměrné a orientační údaje, zpracované Ústavem územního 

rozvoje v Brně, vyhlášku Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) a podklady Ministerstva zemědělství. Při 

výpočtu aktuální pořizovací ceny objektu se vychází z technických parametrů (např. délka 

a profil potrubí) a z cenového ukazatele, který je uveden v tomto metodickém pokynu. Do 

výpočtu pořizovací ceny objektu se promítá vliv velikosti obce či města, která ovlivňuje 

náklady na jeho pořízení. Při stanovení pořizovací ceny potrubí je dále zohledňována 

skutečnost, zda je potrubí ukládáno ve zpevněných nebo nezpevněných plochách. Výsledná 

cena objektu bude stanovena podle jednoho z níže uvedených vzorců: 

- pro měrný cenový ukazatel: CTO = k . tp . Cmu 

- pro cenový ukazatel: CTO = k . Cu 

kde: CTO - cena objektu v Kč 

 k - koeficient velikosti obce 

 tp - technické parametry objektu (např. v m, bm, m
3
 apod.) 

 Cmu - měrný cenový ukazatel 

 Cu - cenový ukazatel [17] 

Koeficient velikosti obce (polohový koeficient) je dle tohoto metodického pokynu 

stanoven ve velikosti k = 0,85. Měrný cenový ukazatel Cmu pro objekty kruhové stoky při 

použití materiálu PVC, PE, PP při dimenzi potrubí DN 250 a DN 300 je stanoven takto:  

- potrubí PP DN 250 ve zpevněné ploše   Cmu = 5.750,- Kč.m
-1

 

- potrubí PP DN 250 v nezpevněné ploše Cmu = 4.280,- Kč.m
-1

 

- potrubí PP DN 300 ve zpevněné ploše   Cmu = 6.410,- Kč.m
-1

 

- potrubí PP DN 300 v nezpevněné ploše Cmu = 4.880,- Kč.m
-1

 

Technické parametry objektu tp lze vyčíst z délek navržených tras. V tabulce č. 9 

jsou uvedeny jednotlivé délky tras stok v souvislosti s tím, zda vedou ve zpevněné nebo 

nezpevněné ploše. 
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Tabulka č. 9: Přehled délky stok ve vztahu zda jsou vedeny ve zpevněném nebo nezpevněném terénu. 

(zdroj: autor) 

 

Název 

stoky 

Délka stoky 

celkem (m) 

- z toho ve zpevněné 

ploše (m)  

- z toho v nezpevněné 

ploše (m) 

A 780 543 237 

B 532 484 48 

G 485 135 350 

C 186 186 0 

D 166 31 135 

E 71 71 0 

F 109 28 81 

H 74 0 74 

J 128 128 0 

K 86 86 0 

Cenu gravitační kanalizace spočítáme výše popsaným způsobem rozdělením na 

jednotlivé dimenze a vedení trasy ve zpevněném a nezpevněném terénu. 

Potrubí DN 300 ve zpevněném povrchu (část stok A a B): 

 CTO = k . tp . Cmu = 0,85 . (543 + 484) . 6.410 = 5.595.609,50 Kč 

Potrubí DN 300 v nezpevněném povrchu (část stok A a B): 

 CTO = k . tp . Cmu = 0,85 . (237 + 48) . 4.880 = 1.182.180,00 Kč 

Potrubí DN 250 ve zpevněném povrchu (stoky C, E, J, K a část stok D, F, G): 

 CTO = k . tp . Cmu = 0,85 . (186 + 71 + 128 + 86 + 31 + 28 + 135) . 5.750 

 CTO = 3.250.187,50 Kč 

Potrubí DN 250 v nezpevněném povrchu (stoka H, část stok D, F, G): 

 CTO = k . tp . Cmu = 0,85 . (74 + 135 + 81 + 350) . 4.280 = 2.328.320,00 Kč 
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CTO(celkem) =  5.595.609,50 + 1.182.180,00 + 3.250.187,50 + 2.328.320,00  

CTO(celkem) = 12.356.297,- Kč  

Součtem jednotlivých cen stok dostáváme pořizovací cenu, která činí 12.356.297,00 Kč. 

Tato cena zahrnuje i všechny související objekty a zařízení a obsahuje daň z přidané 

hodnoty. 

4.6. Návrh tlakového systému stokové sítě 

Tlakový systém stokové sítě slouží k dopravě splaškových (domovních) odpadních 

vod, které vznikají v domácnostech a komunálních službách, nikoliv k odvádění dešťového 

odtoku a dešťových (povrchových) vod. Zdroje tlaku jsou vždy umístěny na začátku 

tlakových potrubí (proti proudu). Konečný hraniční bod systému (po proudu) je dán 

místem, z kterého celkový průtok vytéká jediným potrubím ze systému, např. do vstupní 

šachty. Použití tlakových potrubí malých jmenovitých světlostí může vést k menšímu 

ovlivňování životního prostředí, ke zmenšení rozsahu výstavby a ke snížení stavebních 

nákladů.  

Tlakový systém sestává ze sběrných jímek, zdrojů tlaku a tlakových potrubí 

vytvářejících rozvětvenou síť. [18]  

4.6.1. Směrový návrh a výškové řešení tlakových stok 

Návrh trasy tlakového systému kanalizace je stejný jako u gravitační stoky. Pouze je 

potřeba vyvarovat se ostrých směrových úhlů. Ty budou nahrazeny postupnými oblouky. 

Rozdíl proti gravitačnímu systému však nastává v hloubce uložení. Tlakové potrubí se 

ukládá tak, aby sledovalo povrch stávajícího terénu. Vlastní hloubka uložení postačuje 

v nezámrzné hloubce, tj. v hloubce 1,2 m.  

4.6.2. Dimenze a materiál tlakových stok 

Při návrhu materiálu tlakových stok je nutné zvažovat jednotlivé části systému. 

V první řadě se jedná o sběrnou jímku a zdroj tlaku. Na sběrné jímky může být napojena 

jedna nebo i více budov. Základními požadavky na sběrné jímky jsou odvětrání, 

zásobování elektrickou energií, snímač hladiny pro chod čerpadel s poplachovým 
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zařízením, uzavírací armatury a zpětná klapka. Sběrná jímka musí být vodotěsná, aby 

nedocházelo k únikům odpadní vody do okolního terénu a také ke zpětnému vnikání 

balastních vod. 

 Navrhuji osazení sběrných jímek vyrobených a svařených z polypropylenových 

desek. Tento materiál je vhodný k zajištění vodotěsnosti. Jímka je opatřena gravitačním 

přítokem z potrubí PVC 150 a tlakovým odtokem z polyetylenového potrubí PE-HD 100 d 

40 PN 10. Na odtokovém potrubí z jímky bude v jejím prostoru umístěn pojistný ventil, 

který chrání zdroj tlaku v případě uzavření nebo ucpání tlakové části, a zpětná kulová 

klapka, která zabraňuje přítoku z kanalizačního řadu v době nečinnosti zdroje tlaku. 

Uzavírací ventil bude osazen na výtlačném potrubí mimo sběrnou jímku. Ventil bude 

opatřen zemní soupravou. Výška jímky, respektive hloubka uložení, závisí na hloubce, v 

níž je uloženo přívodní potrubí z objektu. Jímka se usadí do vyhloubené stavební jámy na 

vodorovnou betonovou desku. Obsyp bude proveden prosátou zeminou. Při výskytu 

hladiny spodní vody nad základovou spárou je nutné provést částečné obetonování jímky, 

aby byla zajištěna proti vyplavání. V případě usazení jímky do míst s povrchovým 

namáháním je nutno obetonovat celou konstrukci. Na jímce bude osazen plastový nebo 

litinový poklop, dle předpokládaného zatížení.  

Jako zdroj tlaku bude použito ponorné kalové čerpadlo. Navrhuji použití ponorného 

kalového plunžrového čerpadla s řezacím zařízením s průtokem Q = 0,8 l.s
-1

 a dopravním 

tlakem p = 0,8 MPa. Připojení čerpadla na tlakové potrubí bude provedeno gumovou 

hadicí z důvodu možných vibrací. Spouštění čerpadla je zajištěno plovákovým spínačem. 

Druhý, výše uložený plovákový spínač slouží k signalizaci poruchy při zvýšení hladiny. 

Doporučuji použití zvukové signalizace. Všechny použité materiály musí být vhodné pro 

provoz s odpadními vodami.  

Z hlediska provozu a údržby navrhuji osazení sběrných jímek u každého jednotlivého 

producenta odpadních vod. Pokud vezmeme v úvahu stávající zástavbu a nové zastavitelné 

plochy, jedná se o osazení 212  ks sběrných jímek s čerpadly. Na obrázku č. 23 je 

znázorněno schéma sběrné jímky s čerpadlem. 
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Obrázek č. 23: Schéma domovní sběrné jímky s čerpadlem (zdroj: 

http://www.ekopardubice.cz/data/File/File/Nakresy/ceskan-fce.jpg) 

Další částí systému je síť tlakového potrubí. Z návrhu tras vyplývá, že se jedná o 

větevnou síť. Navrhuji použití potrubí z polyetylenu PE-HD PN 10 určeného pro odvádění 

odpadních vod. Spoje na potrubí budou prováděny pomocí elektrotvarovek, případně 

svařováním natupo. Při svařování natupo je potřeba vnitřní návarek odstranit pomocí 

speciálního přístroje, abychom zabránili zvýšení odporu uvnitř potrubí, zanášení potrubí a 

případnému ucpání. Při pokládce tohoto typu potrubí lze využít bezvýkopovou technologii, 

čímž dosáhneme minimální potřeby výkopových prací. Výkopy stačí provádět pouze 

v místech napojování jednotlivých přípojek. Při využití bezvýkopové technologie bude 

použito potrubí, které je opatřeno na vnější straně ochrannou vrstvou. Jak již bylo uvedeno 

dříve, pokládka potrubí probíhá tak, aby hloubka kopírovala stávající terén. Tímto 

způsobem pokládky vznikají výškové lomy na trase potrubí. Na všech těchto vrcholových 

výškových lomech budou osazeny automatické odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily. 



Jiří Vondráček: Návrh likvidace odpadních vod v obci Polerady 

2011  55 

Při návrhu dimenze potrubí musí být splněn požadavek ČSN EN 1671, a to dosažení 

nejméně jednou za 24 hodin minimální průtočné rychlosti 0,7 m.s
-1

. Tato minimální 

rychlost je požadována za účelem snižování nebezpečí sedimentace a zachycování pevných 

látek. Zároveň musí být zabráněno tvorbě plynů v potrubí. Toho dosáhneme tak, že 

odpadní vody nesmí zůstat v uzavřeném systému déle než 8 hodin. Při výpočtu dimenze 

potrubí vycházím tedy z minimální průtočné rychlosti a maximálního hodinového průtoku. 

Výpočtem byl stanoven potřebný vnitřní poloměr, respektive průměr potrubí. Navrhovaná 

dimenze potrubí pro jednotlivé stoky je uvedena v tabulce č. 10. U stoky A bude použito 

od místa napojení stoky G k čistírně odpadních vod potrubí profilu d = 75 mm. 

 

Tabulka č. 10: Přehled navrhovaného potrubí tlakové sítě. 

(zdroj: autor) 

 

Označení stoky Navrhované potrubí HD-PE 100 

A d 63/3,8 mm, 75/4,5 mm 

B d 63/3,8 mm 

C d 50/3,0 mm 

D d 50/3,0 mm 

E d 50/3,0 mm 

F d 50/3,0 mm 

G d 50/3,0 mm 

H d 50/3,0 mm 

J d 50/3,0 mm 

K d 50/3,0 mm 

4.6.3. Pořizovací cena tlakové stoky 

Výpočet pořizovací ceny tlakové stoky je proveden obdobně jako výpočet pořizovací 

ceny gravitační stoky popsaný v kapitole 4.5.3. Při výpočtu jsou použity pouze jiné, 

odpovídající měrné cenové ukazatele Cmu. Měrný cenový ukazatel Cmu pro objekty 
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kruhové stoky tlakové při použití materiálu PVC, PE při dimenzi potrubí DN 80 (menší 

DN není v metodickém pokynu uvedena) je stanoven takto: 

- v nezpevněné ploše Cmu = 2.010,- Kč.m
-1

 

- ve zpevněné ploše   Cmu = 3.120,- Kč.m
-1

  

Měrný cenový ukazatel Cmu pro ostatní objekty tlakové stoky – domovní čerpací 

stanice je stanoven Cmu = 120.000,- Kč.ks
-1

. 

Technické parametry objektu tp lze vyčíst z délek navržených tras a počtu napojených 

objektů. 

Dosazením jednotlivých technických parametrů a měrných cenových ukazatelů 

vypočteme: 

- potrubí DN 80 v nezpevněném povrchu: 

CTO = k . tp . Cmu = 0,85 . (237 + 48 + 350 + 135 + 81 + 74) . 2.010  

CTO = 1.580.362,50 Kč 

- potrubí DN 80 ve zpevněném povrchu (část stok A a B): 

CTO = k . tp . Cmu = 0,85 . (543 + 484 + 135 + 186 + 31 + 71 + 28 + 128 + 86) . 3.120  CTO  

= 4.487.184,00 Kč 

- domovní čerpací stanice: 

CTO = k . tp . Cmu = 0,85 . 212 . 120.000 = 21.624.000,00 Kč 

CTO(celkem) = 1.580.362,50 + 4.487.184,00 + 21.624.000,00     

CTO(celkem) =  27.691.546,50 Kč  

Součtem jednotlivých cen stok a objektů dostáváme pořizovací cenu, která činí 

27.691.546,50 Kč. Tato cena zahrnuje i všechny související objekty a zařízení a obsahuje 

daň z přidané hodnoty. 
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5. NÁVRH ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

5.1. Technologická linka malých čistíren odpadních vod  

Malými čistírnami se v České republice rozumí čistírny s celkovým počtem 

připojených ekvivalentních obyvatel do 5000.  

Technologická linka malých čistíren se liší od technologické linky velkých čistíren 

v tom, že je vynechána primární sedimentace a anaerobní stabilizace kalu. Čistírenská 

praxe totiž ukázala, že u malých čistíren není ekonomické stavět a provozovat vyhnívací  

nádrže a smíšený kal stabilizovat anaerobně. V malých čistírnách se proto stabilizuje 

smíšený kal aerobně. Pokud se provádí anaerobní stabilizace, realizuje se v nevyhřívaných 

nádržích. 

Stabilizací kalu se rozumí takové jeho aerobní či anaerobní zpracování, které 

zajišťuje jeho hygienickou nezávadnost z ekologického hlediska vzhledem k jeho dalšímu 

použití. Princip stabilizace spočívá v poklesu přítomnosti patogenních a ostatních živých 

organismů a ke snížení rozložitelného organického podílu sušiny kalu. Stabilizovaný kal 

není náchylný k dalšímu rozkladu, takže při skladování nezpůsobuje pachové a hygienické 

problémy. Aerobně stabilizovaný kal má specifickou rychlost respirace (s potlačením 

nitrifikace) pod 4 mg.g
-1

h
-1

 a obsah organických látek v sušině kolem 40 – 60 %. Obsah 

živých (viabilních) organismů je pod 10 % sušiny. Je však nutno zdůraznit, že mechanicky 

odvodněný kal o sušině 25 – 30 % lze považovat za stabilizovaný bez náchylnosti 

k dalšímu rozkladu.[5] 

Čistírny odpadních vod do deseti tisíc EO jsou jak látkově, tak hydraulicky 

nerovnoměrně zatěžovány. Nerovnoměrnému zatížení by měla odpovídat i skladba 

čistírenské linky, která se obecně skládá z několika částí s následující funkcí: 

- ochranná část čistírny a hrubé předčištění; 

- mechanický stupeň čištění; 

- biologický stupeň čištění; 

- kalové hospodářství. [3] 
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Navrhování čistíren odpadních vod se provádí v souladu s ČSN 75 6401 Čistírny 

odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel a ČSN 75 6402 Čistírny 

odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel.  

5.1.1. Mechanické předčištění a čištění odpadních vod 

Mezi mechanické procesy, které jsou používány při čištění odpadních vod, řadíme 

usazování a zahušťování suspenzí. K usazování dochází při hrubém předčištění, v lapácích 

písku a v usazovacích nádržích, ve kterých současně dochází i k zahušťování suspenzí. 

Ochrannou částí čistírny je hrubé předčištění. Zařízením používaným za tímto 

účelem jsou lapáky štěrku a česle. V lapácích štěrku se odstraňují velké a těžké předměty. 

Lapáky štěrku mají velký význam při přívalových deštích. Navrhují se zejména u 

jednotných soustav stokové sítě. U menších čistíren oddílné stokové sítě jsou prvním 

zařízením na čistírnách odpadních vod česle. Jsou určeny k zachycování jak větších 

předmětů jako jsou větve, hadry, obaly, apod., tak k zachycování hrubých nerozpuštěných 

částic, jako jsou zbytky ovoce, papíry, korkové zátky apod. Podle vzdálenosti mezi 

česlemi, které jsou tvořeny řadou ocelových prutů osazených do pevného rámu, 

rozeznáváme česle hrubé a česle jemné. Hrubé česle mají šířku mezi česlemi větší než 60 

mm, jemné česle mají průliny menší než 40 mm. Na velkých čistírnách se řadí hrubé a 

jemné česle za sebou, na malých se většinou instalují  pouze hrubé česle. Shrabky, které 

zůstávají mezi česlicemi, jsou odstraňovány strojním nebo ručním stíráním pomocí hrabel. 

Průtočná rychlost odpadních vod česlemi by neměla být menší než 0,3 m.s
-1

, aby 

nedocházelo k usazování písku, a větší než 0,9 m.s
-1

, aby nebyly proudem vody strhávány 

zachycené částice. Průměrná produkce shrabků se udává u hrubých česlí hodnotou 2 – 3 

litry na 1 EO a 5 – 10 litrů na 1 EO u česlí jemných. Shrabky, zachycené na česlích, jsou 

považovány za materiál hygienicky značně závadný a snadno zahnívající. Nejbezpečnější 

likvidací shrabků je jejich spalování. Rovněž se uplatňuje kompostování a skládkování po 

hygienickém zabezpečení vápnem nebo chlorovým vápnem. Na obrázku č. 24 jsou 

zachyceny strojně stírané česle. [3] 
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Obrázek č. 24: Strojně stírané česle na ČOV Most - Chánov. (zdroj: autor, 2008) 

Další součástí linky hrubého mechanického předčištění odpadních vod jsou lapáky 

písku. Lapáky písku jsou zařízení, která slouží k zachytávání písku a minerálních částic, 

s takovou účinností, aby byla zajištěna ochrana dalších objektů a zařízení ČOV. Pokud 

bychom tyto částice neodstraňovali odděleně, docházelo by v sedimentačních nádržích 

k rozvrstvení kalu, písek by se postupně hromadil u dna nádrží a zmenšoval by tak celkový 

účinný objem těchto nádrží. Lapáky písku jsou navrženy tak, aby byly zachyceny částice 

velikosti zrn nad 0,2 – 0,25 mm na principu snížení průtočné rychlosti. Průtoková rychlost 

v podélném lapáku má být v rozsahu 0,15 – 0,30 m.s
-1

, doba zdržení nemá být menší než 

30 s a povrchové zatížení nemá být větší než  16 m
3
.m

-2
.h

-1
. Akumulační prostor na 

zachycený písek by měl mít kapacitu na produkci písku zachyceného za 10 až 15 dnů. 

Lapáky písku rozdělujeme dle směru průtoku písku na horizontální, vertikální, vírové, 

odstředivé a s příčnou cirkulací. Dle způsobu odstraňování písku je dělíme na ruční a 

strojní. Lapák písku není běžným vybavením v případě oddílné stokové sítě. Avšak i tento 

typ odpadních vod obsahuje jisté podíly písku. Proto obvykle postačuje zařízení ochranné 

prohlubně. Na obrázku č. 25 je provzdušněný lapák písku se strojním odstraňováním písku. 

[19] 
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Obrázek č. 25: Provzdušněný lapák písku se strojním odstraňováním písku na ČOV Most - Chánov. (zdroj: 

autor, 2008) 

Mechanické čištění odpadních vod je prováděno v usazovacích nádržích. Usazovací 

nádrže jsou zařízení, která slouží ke gravitační separaci suspendovaných látek obsažených 

v odpadní vodě. Usazovací nádrže dělíme na primární a sekundární neboli dosazovací. 

Primární usazovací nádrže se navrhují pro separaci a částečné zahuštění primárního nebo 

surového kalu za účelem dosažení co nejmenší koncentrace nerozpuštěných látek na 

odtoku do biologické části čistírny. Separace tuhých částic je dána gravitací závisející na 

velikosti a tvaru částice a hustotě kapaliny. Nerozpuštěné částice v odpadní vodě lze 

charakterizovat jako zrnité a vločkovité. Usazovací prostory se navrhují pro maximální 

bezdeštný denní přítok Qd a maximální bezdeštný hodinový přítok Qh. Usazovací nádrže 

můžeme rozdělit na pravoúhlé, kruhové, štěrbinové a lamelové.  

Pravoúhlé usazovací nádrže mají délku několikanásobně větší než šířku. Vtokový 

objekt musí být upraven tak, aby se odpadní voda rozdělovala rovnoměrně po celé ploše 

příčného profilu nádrže. Odtokový žlab je vybaven pilovitou přepadovou hranou, které je 

předřazena norná stěna pro zachycení látek plovoucích po hladině nádrže. Usazený a 

zahuštěný primární kal se shrnuje do prohlubní a odtud se čerpá k dalšímu zpracování do 

objektu kalového hospodářství. Do kruhových nádrží se odpadní voda přivádí středovým 

nátokem, ve kterém dochází k rovnoměrnému rozdělení toku po celém prostoru nádrže. U 
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obvodu je umístěna přepadová hrana, před kterou je instalována norná stěna zabraňující 

odtoku plovoucích látek. Štěrbinové neboli emšerské nádrže se instalují před skrápěný 

biologický filtr, zemní filtr nebo vegetační čistírnu. Tyto nádrže jsou složeny ze dvou 

komor umístěných nad sebou. Horní komora funguje jako u pravoúhlých a kruhových 

nádrží s tím rozdílem, že usazený kal není vyklízen. Propadá štěrbinou do spodní části 

nádrže, kde dochází k jeho studené aerobní stabilizaci. V současné době se tyto nádrže 

budují velmi zřídka. Lamelové usazovací nádrže se v České republice téměř nepoužívají. 

Navrhují se pouze pro odpadní vody, které neobsahují suspenzi, která nemá sklon se lepit. 

Usazovací nádrže se pro shrabování kalu a stírání plovoucích látek vybavují: 

- řetězovým shrabovacím zařízením poháněným elektromotorem pro stírání 

plovoucích látek z hladiny nádrže; 

- pojízdným shrabovacím mostem poháněným trakčním motorem pro stírání 

zahuštěného kalu při pohybu v dolní poloze, při pohybu v horní poloze pro stírání 

plovoucích látek; 

- shrabováky systému Zickert. 

Zahuštěný kal z usazovacích nádrží obvykle odtéká gravitačně k dalšímu zahuštění 

do zahušťovací nádrže, přebytečný biologický kal se z dosazovacích nádrží čerpá buď do 

přítoku odpadní vody na usazovací nádrže, vzniká tak směsný kal, nebo do shodné 

zahušťovací nádrže. [3] 

5.1.2. Biologický aerobní stupeň čištění 

Základním principem všech biologických procesů jsou biochemické oxidačně-

redukční reakce. Rozhodujícím faktorem pro rozdělení těchto reakcí je konečný akceptor 

elektronů a s tím související hladiny oxidačně redukčních potenciálů. Původní aerobní 

oblast se v současném názvosloví označuje jako oxická (kyslíkatá). Probíhají v ní pochody 

oxidace organických látek a nitrifikace. Rozpuštěný kyslík je konečným akceptorem 

elektronů. Oxická oblast je při hodnotách oxidačně-redukčních (redoxních) potenciálů nad 

50 mV. Oblast, v níž se hodnoty redoxních potenciálů pohybují v rozmezí od - 50 do 50 

mV, nazýváme oblastí anoxickou (bezkyslíkatou) a probíhá v ní denitrifikace (anoxická 

oxidace, nitrátová respirace). Rozpuštěný kyslík není přítomen, v roztoku jsou však 
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dusičnany a dusitany. Dusičnanový a dusíkatý dusík slouží jako konečný akceptor 

elektronů. Není-li přítomen rozpuštěný kyslík ani dusičnany a dusitany, dostáváme se do 

oblasti zvané anaerobní, pro kterou jsou charakteristické hodnoty redoxních potenciálů pod 

- 50 mV. Probíhá zde depolymerace polyfosfátů, desulfatace, anaerobní acidogenese, 

acetogenese a methanogenese. Konečným akceptorem elektronů je v tomto případě vlastní 

organická látka. [6] 

V aerobních podmínkách je nejrozšířenějším způsobem čištění odpadních vod 

aktivačním procesem. Princip spočívá ve vytvoření aktivovaného kalu v provzdušňované 

aktivační nádrži. Odpadní voda po mechanickém čištění přitéká do aktivační nádrže, kde se 

mísí s vratným kalem. Organické látky, které jsou zdrojem organického uhlíku a energie 

pro růst buněk, se přeměňují na novou buněčnou hmotu a oxidují se na konečné produkty, 

především oxid uhličitý a vodu. Koncentrace aktivační směsi, což je obsah aktivační 

nádrže, se vyjadřuje jako sušina nerozpuštěných látek. Její organický podíl se stanovuje 

jako ztráta žíháním. Aktivační nádrže jsou v aerobních zónách vybaveny aeračním 

zařízením a v anoxických anaerobních zónách míchadly. Aerace má dvojí účinek – 

oxygenační a hydrodynamický. Aerační systém je složen z dmychárny a vlastního 

aeračního systému instalovaného na dně aktivace (konveční aktivace nebo nitrifikace). 

Aerace může být pneumatická nebo mechanická. K mechanickým aerátorům patří 

především horizontální aerační válce. Pneumatickou aeraci dělíme na hrubobublinné 

systémy, u kterých je procento využití kyslíku 3 – 6 %, středobublinné systémy 

s procentem využití kyslíku z dmýchaného vzduchu okolo 7 %, jemnobublinné systémy, u 

kterých je procento využití kyslíku z dmýchaného vzduchu v rozmezí 18 – 30 %. 

Dmychárna je vybavena dmychadly v sestavě x-provozních a jedno záložní. Na obrázku č. 

26 je znázorněna aktivační nádrž s jemnobublinnou aerací.  
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Obrázek č. 26: Aktivační nádrž s jemnobublinnou aerací na ČOV Most - Chánov. (zdroj: autor, 2008) 

V neprovzdušňovaných zónách aktivační nádrže (denitrifikace, anoxické nádrže) 

instalujeme míchadla k udržení aktivační směsi ve vznosu. Na většině aktivačních nádrží je 

třeba instalovat zařízení pro stírání plovoucích látek, tuků, olejů, aktivovaného kalu 

z hladiny. Aktivovaný kal převážně tvoří mikroorganismy a nižší organismy, dále pak 

inertní nerozpuštěné látky a nerozložitelné organické látky. Z aktivační nádrže odtéká 

aktivační směs do dosazovací nádrže. Hlavní funkcí dosazovacích nádrží je separovat 

aktivovaný kal od vyčištěné vody. Separace aktivovaného kalu je konečnou fází 

biologického čištění, pokud za dosazovací nádrže není zařazen dočišťovací stupeň čištění. 

Dosazovací nádrže se dimenzují pro maximální hodinový průtok Qhmax. Jejich konstrukce 

je v podstatě shodná s výše uvedenými usazovacími nádržemi. 

Dalším způsobem čištění odpadních vod v aerobních podmínkách je biologické 

čištění v biofilmových reaktorech. Princip je v podstatě shodný s čištěním aktivací. Podle 

způsobu provozu a kombinace nosičů rozdělujeme biofilmové reaktory na skrápěné nebo 

ponořené biologické kolony, rotační biofilmové reaktory a reaktory kombinované. Na 

obrázku č. 27 je uveden příklad rotačního biofilmového reaktoru. 
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Obrázek č. 27: Rotační biofilmový reaktor na ČOV Havraň - Joseph. (zdroj: autor, 2008) 

V případě požadavku zajištění lepší kvality odtoku vyčištěných vod do recipientu 

zařazujeme za dosazovací nádrž stupeň terciálního čištění. Jedná se o dočišťování 

biologicky vyčištěných vod, nejčastěji o odstranění zbytkových nerozpuštěných látek, 

případně fosforu, v účelově postaveném zařízení. K tomu mohou být využívány následující 

zařízení: zemní filtry, vegetační čistírny, stabilizační nádrže, dočišťovací gravitační nádrže, 

mikrosítové filtry, pískové filtry. [3]  

5.1.3. Kalové hospodářství 

Řada technologických procesů užívaných pro čištění odpadních vod produkuje velké 

množství kalů. Obecně koncentrace sušiny v těchto kalech není větší než 5 %, což 

znamená, že 95 % je voda. Hlavní typy kalů, které se vyskytují v čištění odpadních vod, 

jsou usaditelné látky v surové odpadní vodě, přebytečná biomasa z biologického růstu a kal 

z chemického srážení. [19] 

Vyprodukované kaly se zpracovávají v kalové koncovce, která je nedílnou součástí 

každé technologické linky čištění odpadních vod. Náklady na zpracování kalu činí cca 40 

% celkových investičních i provozních nákladů ČOV. Primární kal vzniká v usazovacích 

nádržích, na menších ČOV ve štěrbinových nádržích, usazením usaditelného podílu 
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nerozpuštěných látek v odpadní vodě. Přebytečný kal vzniká jako přebytečný kal 

z aktivačního systému nebo kal z biologické filtrace. Přebytečný aktivovaný kal je možno 

definovat jako směs přiváděných inertních nerozpuštěných látek v odpadní vodě do 

aktivace a vyprodukované biomasy. Přebytečný kal z biologické filtrace tvoří vyplavená 

blána z náplně skrápěného biologického filtru. Na čistírnách, kde je instalováno chemické 

srážení fosforu, se celková produkce kalu zvyšuje o kal chemický.  

Zahušťování kalu má v procesech zpracování kalu mimořádnou důležitost. 

Zahušťování rozdělujeme na gravitační a strojní. U čistíren s primární sedimentací se kal 

gravitačně zahušťuje v kalových prohlubních usazovacích nádrží. Při anaerobní stabilizaci 

je kal nezbytné předzahustit v zahušťovacích jímkách s odběrem odsazené vody. Provozně 

postačuje sedimentace po dobu 4 hodin. Při aerobní stabilizaci probíhá uskladnění 

v zahušťovacích nádržích souběžně v časovém průběhu aerobní stabilizace. K zahušťování 

kalu z menších ČOV se používají jednoduchá zařízení, převážně horizontální pásové nebo 

rotační zahušťovače. Filtrát protéká sítem a odvádí se do čistícího procesu, zahuštěný kal 

se odebírá na konci zařízení a dopravuje se do uskladňovací nádrže. U zařízení se dosahuje 

reálné zahuštění kalu na cca 5 – 6 %. Na obrázku č. 28  je příklad horizontálního 

zahušťování kalu na malé ČOV. 

 

Obrázek č. 28: Horizontální pásový zahušťovač kalu. (zdroj: http://www.envi-

pur.cz/main.php?page=compact_wwtp&lang=cz) 

http://www.envi-pur.cz/main.php?page=compact_wwtp&lang=cz
http://www.envi-pur.cz/main.php?page=compact_wwtp&lang=cz
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Vyprodukovaný kal má být aerobně nebo anaerobně stabilizován. Obecně lze 

pokládat za stabilizovaný kal takový, který nezpůsobuje škody na životním prostředí a 

nevyvolává obtíže při manipulaci s ním. Při anaerobní stabilizaci kalu v čistírnách do 

10 000 EO se jedná o nevyhřívanou anaerobní stabilizaci. Při stabilizaci (uskladnění) 

surového směsného kalu by se měla dodržet doba zdržení 100 dní a kal by se měl 

odkalovat z primární sedimentace do uskladňovacích nádrží o co nejvyšší koncentraci. Při 

anaerobní stabilizaci aktivovaného kalu se přebytečný kal odebírá z aktivačních systémů, 

které se vesměs navrhují s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Kal vznikající z tohoto 

procesu je charakteristický tím, že určitá část organických látek v kalu byla odstraněna již 

v aerobních podmínkách a při anaerobní stabilizaci se proces odstraňování organických 

látek dokončuje. Uskladňovací nádrže se mají dimenzovat na dobu zdržení 150 dní. 

V souvislosti s používáním pneumatické aerace na malých ČOV se rozšířila stabilizace 

kalu uskladňováním v aerobních podmínkách, nazývaná též oddělenou aerobní stabilizací 

kalu. Tato metoda je vhodná zejména pro zakryté ČOV, kde je požadavek omezit vznik 

zápachu na minimum. Přebytečný aktivovaný kal se čerpá z recyklu vratného kalu přímo 

do uskladňovací nádrže. Ta má funkci jednak zahušťovací, jednak uskladňovací. 

Další fází zpracování kalu je jeho odvodnění. Před odvodňováním je nutné kaly 

předupravit s použitím polymerních flokulantů. Vstupní materiál, kal, je buď čerstvý, nebo 

dobře anaerobně stabilizovaný (vyhnilý). Nejrozšířenějším zařízením na odvodňování kalu 

je pásový lis s malou šířkou pasu nebo dekantační odtředivka. U čistírenského kalu se 

obecně požaduje, aby byly omezeny jeho nebezpečné vlastnosti. Z tohoto důvodu se 

provádí hygienizace odvodněného kalu. Technicky relativně jednoduchou a ekonomicky 

výhodnou metodou je jeho úprava vápněním, tzv. kalcinace. Další použitelnou metodou je 

autotermní aerobní stabilizace kalu při teplotách 50 °C a více. [3]  

5.2. Návrh čistírny odpadních vod v Poleradech 

Při návrhu ČOV je potřeba vzít v úvahu stav plného kapacitního vytížení čistírny 

s napojením všech předpokládaných producentů odpadních vod. Vzhledem k tomu, že se 

nepředpokládá její plné využití při uvedení do provozu, je nutno k této skutečnosti rovněž 

přihlédnout. Návrhem ČOV se zabývají ČSN 75 6401 a ČSN 75 6402. Navržené umístění 

ČOV vychází z Územního plánu obce Polerady. 
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5.2.1. Množství odpadních vod a znečištění 

Jak již bylo uvedeno při návrhu stokové sítě, jedná se o systém oddílný. Při 

výpočtech tedy není brán zřetel na přivádění dešťových vod. Při výpočtech je uvažována 

produkce odpadních vod na 1 EO 110 l.den
-1

. ČSN 75 6402 sice uvádí hodnotu 150 l.den
-1

, 

ale tento údaj je pouze doporučující a při porovnání se skutečnou produkcí lehce 

nadhodnocený. Základní hodnota potřebná pro návrh ČOV byla již vypočtena při návrhu 

stokové sítě. Tuto hodnotu si tedy zopakujeme.  

Průměrný bezdeštný denní přítok je roven průměrnému dennímu průtoku, tedy:  

Q24 = 69,96 m
3
.den

-1
 

Dále je potřeba vypočítat maximální bezdeštný denní přítok Qd dle následujícího vzorce: 

Qd = Q24 . kd  

kd je součinitel denní nerovnoměrnosti, pro čistírny do 1.000 EO je dle ČSN 75 6401 

hodnota kd = 1,5. Hodnoty tedy doplníme do vzorce a vypočteme: 

Qd = 69,96 . 1,5 = 104,94 m
3
.den

-1
 

Další veličinou potřebnou pro návrh ČOV je stanovení maximálního bezdeštného 

hodinového přítoku Qh. Tento přítok vypočteme dle následujícího vzorce:  

Qh = Q24 . kd . kh : 24 

kd = 1,5, součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti dle ČSN 75 6401 kh = 2,6  

Qh = 69,96 . 1,5 . 2,4 : 24 = 10,49 m
3
.hod

-1
 

Technologické objekty ČOV musí být posouzeny na maximální povrchové a látkové 

zatížení. 

 Dalším předpokladem pro návrh ČOV je výpočet množství znečištění odpadních 

vod přitékajících do čistírny. Orientační hodnoty specifického znečištění v gramech za den 

na jednoho obyvatele jsou převzaty z ČSN 75 6401 a uvedeny v tabulce č. 5. Při výpočtu 

použiji počet EO = 630, což je součet stávajícího stavu 228 EO a výhledového rozšíření o 

402 EO. Dle těchto uvedených hodnot tedy provedu výpočet znečištění odpadních vod. 

Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 11. 
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Tabulka č. 11: Přehled znečištění odpadních vod. 

(zdroj: autor) 

 

 specifické znečištění 

(g.obyv
-1

.den
-1

) 

zatížení celkem 

(kg.den
-1

) 

průměrná koncentrace 

(mg.l
-1

) 

BSK5 60 37,80 540,3 

CHSK 120 75,60 1.080,6 

Nc 11 6,93 99,1 

Pc 2,5 1,58 22,6 

NL 55 34,65 495,3 

5.2.2. Návrh linky mechanického předčištění 

Vzhledem k tomu, že se jedná o kanalizační systém oddílný, lapák štěrku, který má 

význam zejména při přívalových deštích, do linky mechanického předčištění nenavrhuji. 

Prvním článkem mechanického předčištění navrhované ČOV jsou tedy česle. Přítok na 

česle bude stavebně řešen jako obdélníkový kanál, z důvodu snadnějšího osazení česlí. 

Navrhuji osazení spodem stíraných česlí s šířkou průlin 6 mm. Rám s česlicovou mříží 

svírá se dnem kanálu úhel 55°. Česlice jsou mechanicky stírány ze spodní části oběžnými 

stírači, upevněnými na uzavřených řetězech. V horní části rámu bude umístěno zařízení pro 

odvodnění a lisování shrabků. Česle budou z nerezivějící oceli. Odpadní voda ze shrabků 

je za česlemi přivedena zpět do surové odpadní vody. Shrabky budou shromažďovány 

v kontejnerech a následně odváženy na skládku. Provoz česlí bude řízen časově i snímáním 

hladiny. Pro případ poruchy strojně stíraných česlí budou osazeny ještě rezervní česle 

ručně stírané.  

Další částí mechanického předčištění odpadních vod bude sdružený objekt obsahující 

čerpací stanici odpadních vod a lapák písku. Důvod osazení čerpací stanice je, abychom se 

dostali s hladinou odpadní vody nad úroveň spodní vody a vodoteče. Slouží tedy 

k přečerpání surové odpadní vody do linky biologického čištění. Objem čerpací nádrže 

bude navržen tak, aby byla schopna zadržet 40 % maximálního denního přítoku Qd. Tento 

akumulační prostor slouží k zadržení odpadních vod v případě krátkodobého výpadku 

čerpadel a biologické linky ČOV. Maximální denní přítok Qd = 104,94 m
3
.den

-1
, hodnota 
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40 % tedy činí 42 m
3
. Jako součást akumulace je možno počítat i potrubí gravitační 

kanalizace. Započitatelná délka potrubí je u stoky A k šachtě ŠA 8, což je délka 358 m, u 

stoky B k šachtě ŠB 3, což je délka 150 m. Výpočtem stanovíme využitelný objem potrubí, 

který činí 35,9 m
3
. Čerpací nádrž by tedy měla mít minimální objem k horní hladině 

spínání čerpadel 6 m
3
. K tomuto objemu je ještě třeba přičíst prostor, který bude využíván 

jako lapák písku. Lapák písku bude konstruován s vertikálním průtokem. Toho dosáhneme 

osazením norné stěny do čerpací stanice. Usazený písek se shromáždí v kalovém prostoru 

na dně čerpací jímky a následně bude vyklízen mamutkou. V jímce budou osazena dvě 

kalová čerpadla, č. 1 provozní a č. 2 záložní. Čerpadla budou mít výkon 3,5 l.s
-1

, což 

vyhovuje hodnotě maximálního bezdeštného hodinového přítoku Qh. U čerpadel bude 

možnost jejich provozu v tzv. kaskádě, tj. při překročení dolní provozní hladiny zapne 

čerpadlo č. 1, a pokud hladina dále stoupá k horní provozní hladině, zapne se i čerpadlo č. 

2. Pokud hladina poklesne pod horní provozní hladinu, vypne se čerpadlo č. 2, pokud 

hladina poklesne pod spodní provozní hladinu, vypne se čerpadlo č. 1. Dále bude 

nastaveno automatické střídání chodu čerpadel. Pomocí čerpadel bude odpadní voda 

dopravena do biologické linky čištění. Součástí čerpací jímky bude bezpečnostní obtok pro 

případ odstavení nebo poruchy ČOV zaústěný přímo do recipientu. 

Při variantě tlakové kanalizační stoky se linka mechanického čištění budovat nebude. 

Mechanické předčištění je v tomto případě zajištěno konstrukcí domovních čerpacích 

jímek. Bude osazena pouze čerpací stanice odpadních vod pro zajištění přítoku na 

biologickou linku ČOV, která bude opatřena bezpečnostním obtokem ČOV.  

5.2.3. Návrh linky biologického čištění 

Při návrhu biologické linky ČOV je použito aktivačního systému s nitrifikací a 

denitrifikací v jednokalovém systému. Jedná se o tzv. D–N proces.  

Do denitrifikační nádrže jsou přiváděny mechanicky předčištěné odpadní vody a 

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

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

podmínek, tj. bez přístupu rozpuštěného kyslíku. K udržení aktivační směsi ve vznosu 

bude použito míchadlo. Pro zvýšení účinnosti odstranění sloučenin dusíku bude zařazena 

interní recirkulace, která spočívá ve vracení aktivační směsi přímo z nitrifikační nádrže.  
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Z denitrifikační nádrže natéká odpadní voda do nádrže nitrifikační. Při nitrifikaci, 

která probíhá za aerobních podmínek, probíhá oxidace organických látek a amoniakálního 

dusíku, který přechází na dusitany a následně na dusičnany. Nádrž je provzdušňována 

jemnobublinným aeračním systémem, umístěným na dně nádrže, do něhož je dodáván 

tlakový vzduch pomocí dmychadel umístěných ve strojovně ČOV. Z nitrifikační nádrže 

aktivační směs natéká do dosazovací nádrže, zároveň je však vracena do nádrže 

denitrifikační. 

Celkový objem aktivační nádrže vypočtený pro množství produkce odpadních vod 

110 l.os
-1

 a počet 630 EO, bez započítání nátoku balastních vod, navrhuji 102,6 m
3
. Tento 

objem bude rozdělen na nádrž pro nitrifikaci o objemu 71,8 m
3
 a nádrž pro denitrifikaci o 

objemu 30,8 m
3
. Doba zdržení Θ bude v aktivační nádrži pro Qd Θ = 18,2 hod., pro Q24 

bude Θ = 24,5 hod. a pro Qnávrh bude Θ = 8,2 hod. 

Pro separaci vyčištěné vody a aktivované směsi je navržena kruhová nerezová 

dosazovací nádrž, která je součástí nitrifikační nádrže. Do této nádrže se aktivační směs 

přivádí středovým nátokovým válcem, ve kterém dochází k rovnoměrnému rozdělení toku 

po celém prostoru nádrže. Odpadní voda protéká od středového válce směrem k obvodu, 

kde bude je umístěna přepadová hrana, před kterou bude instalována norná stěna 

zabraňující odtoku plovoucích látek. Přepadová hrana bude vyrobena z nerezové pásoviny 

s trojúhelníkovými výřezy. Přes přepadovou hranu odpadní vody odtékají do odtokového 

žlabu. Dno nádrže bude svahováno ke středu nádrže, kde bude pod nátokovým válcem 

umístěna akumulační kalová jímka. Vratný kal z této jímky je čerpán zpět do denitrifikační 

nádrže, přebytečný kal je čerpán do objektu kalového hospodářství. Vzhledem k umístění 

dosazovací nádrže bezprostředně u nitrifikace je umožněno čerpání vratného a 

přebytečného kalu pomocí mamutek. Použitím mamutek místo klasických čerpadel 

dosáhneme úspory provozních nákladů na energii a čerpání bez ucpávání a poruch 

čerpadel. Dosazovací nádrž bude vybavena zařízením na stírání kalu a plovoucích látek. 

Kal bude stírán pomocí hrabel zavěšených na otočném mostě do kalové jímky umístěné ve 

středu nádrže. Plovoucí látky budou z nádrže stahovány pomocí mělce uloženého 

aeračního potrubí okolo středového válce. Na základě proudění k obvodu nádrže tak 

plovoucí kal odtéká do žlabu, který bude předřazen žlabu pro odtok vyčištěné vody. Objem 

dosazovací nádrže bude při navrženém nátoku 15,1 m
3
, plocha dosazovací nádrže bude 9,1 

m
2
. 
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Předpokládané hodnoty znečištění na odtoku z ČOV jsou v ukazateli BSK5 15 mg.l
-1

, 

CHSK 75 mg.l
-1

, NL 20 mg.l
-1

 a N-NH4
+
 10 mg.l

-1
.   

Vzhledem k předpokládanému počtu napojených producentů bude biologická linka 

rozdělena na dvě stejné části. Při zahájení provozu ČOV může být zapojena pouze jedna 

linka, s přibývajícími producenty budou uvedeny do provozu obě linky. Velmi důležité je 

stejné rozdělení nátoku do obou linek. 

5.2.4. Technologie kalového hospodářství 

Přebytečný aktivovaný kal bude odebírán z akumulační kalové jímky dosazovací 

nádrže pomocí mamutek. Odkalování bude prováděno 2x týdně. Stabilizace kalu bude 

prováděna aerobně s využitím pneumatické aerace. Kal bude čerpán do uskladňovací 

nádrže. Tato nádrž bude mít i funkci zahušťovací. Před odkalením dosazovací nádrže se 

aerace odstaví na 3 – 5 hodin. Poté se ponorným čerpadlem odtáhne kalová voda zpět do 

aktivace, aktivační systém se odkalí a aerace se opět spustí. Vzduch pro aeraci bude 

odebírán ze stejného zdroje vzduchu jako pro aktivaci. Doba zdržení bude 25 – 30 dní.  

Následně bude kal odvodněn pomocí dekantační odstředivky a odvezen k dalšímu využití, 

případně k likvidaci.  

5.2.5. Měřící a výustní objekty 

Odtokovým žlabem z dosazovací nádrže bude vyčištěná odpadní voda přivedena 

k objektu měření. Měření bude prováděno pomocí Parshallova žlabu s UV snímačem 

vzdutí hladiny a displejem zobrazujícím okamžitý průtok, maximální a minimální průtoky 

za časový interval a celkové průtoky za časový interval. 

Za objektem měření bude osazena kontrolní šachta z důvodu možnosti odběru vzorků 

vyčištěné vody. Šachta bude betonová DN 1000, zkonstruovaná tak, aby zde byl volný 15 

cm paprsek vody.  

Za kontrolní šachtou bude vybudována ještě šachta spojná, kde dojde k propojení 

potrubí vyčištěné vody s potrubím bezpečnostního obtoku ČOV. Z této šachty již bude 

trasa potrubí PP DN 200 vedena k výustnímu objektu do vodoteče. 
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Výustní objekt, zakomponovaný do břehové roviny, bude opevněn těžkou kamennou 

dlažbou.   

5.2.6. Ostatní objekty 

Příjezd k ČOV bude ze silnice II/255 po nově zbudované, kamenivem zpevněné, 

komunikaci. Prostor ČOV bude oplocen pletivem výšky 2 m, které bude napnuto na 

zabetonované ocelové sloupky. V oplocení budou vrata celkové šířky 8 m. Součástí stavby 

ČOV budou dále vodovodní přípojka z potrubí PE-HD 100 40 mm x 3,7 mm napojená na 

stávající rozvody v obci a elektropřípojka napojená rovněž na stávající distribuční síť. 

Vzhledem k navrženému umístění ČOV doporučuji celou technologii z estetického 

hlediska umístit do zděné budovy. Příklad umístění ČOV do zděné budovy je znázorněn na 

obrázku č. 29. 

 

Obrázek č. 29: Umístění technologie ČOV do zděného objektu. (zdroj: http://www.envi-

pur.cz/main.php?page=compact_wwtp&lang=cz) 

http://www.envi-pur.cz/main.php?page=compact_wwtp&lang=cz
http://www.envi-pur.cz/main.php?page=compact_wwtp&lang=cz
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5.2.7. Produkce odpadů z provozu ČOV 

Při provozování čistírny odpadních vod dochází k produkci odpadů. Tyto odpady 

vznikají při jednotlivých technologiích čištění odpadních vod. Jedná se o odpady vzniklé 

při provozu česlí, lapáku písku a dosazovací nádrže. Předpokládané množství těchto 

odpadů je stanoveno na základě ČSN 75 6401. Jednotlivé množství odpadů produkovaných 

při provozu navržené ČOV: shrabky z česlí – 5,04 t.rok
-1

, písek z lapáku – 0,9 t.rok
-1

, 

přebytečný aktivační kal – 214 m
3
.rok

-1
. S těmito odpady, které jsou klasifikovány jako 

nebezpečné, bude nakládáno dle platné legislativy. 

5.2.8. Pořizovací cena ČOV 

Výpočet pořizovací ceny tlakové stoky je proveden obdobně jako výpočet 

pořizovacích cen gravitační a tlakové stoky popsaný v kapitolách 4.5.3. a 4.6.3. Při 

výpočtu jsou použity pouze jiné, odpovídající měrné cenové ukazatele Cmu. Měrný cenový 

ukazatel Cmu pro objekt čistírny odpadních vod je stanoven Cmu = 11.110,- Kč.EO
-1

, 

cenový ukazatel Cu pro objekt čerpací stanice odpadních vod je stanoven Cu = 300.000,- 

Kč.  

Provedeme tedy výpočet:  

CTO = k . tp . Cmu = 0,85 . 630 . 11.110 = 5.949.405,00 Kč 

CTO = k . Cu = 0,85 . 300.000 = 255.000,00 Kč 

CTO(celkem) =  5.949.405 + 255.000 = 6.204.405,00 Kč 

Součtem jednotlivých cen objektů dostáváme pořizovací cenu, která činí 6.204.405,00 Kč. 

Tato cena zahrnuje i všechny související objekty a zařízení a obsahuje daň z přidané 

hodnoty. Nezahrnuje cenu zděné budovy. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navržení způsobu likvidace odpadních vod v obci 

Polerady v rámci platné legislativy. Na základě zmapování situace byly navrženy dva 

způsoby odvodu odpadních vod a způsob jejich čištění. Jedná se o odvod odpadních vod 

gravitačním způsobem a odvod pomocí tlakového systému stokové sítě. Z výsledných 

výpočtů a porovnáním návrhových průtoků odpadních vod potrubím se skutečným 

množstvím odběru vody mohu konstatovat, že udávaná hodnota produkce odpadních vod 

na jednoho obyvatele doporučená v ČSN je vyšší než hodnota skutečná. V hodnocené 

lokalitě tento rozdíl činí na jednoho obyvatele 40 l.den
-1

. Je to dáno zřejmě snahou 

odběratelů vody, respektive producentů odpadních vod, ušetřit náklady na tuto položku. 

Při porovnání ekonomické stránky obou navržených způsobů odvodu odpadních vod 

docházím k závěru, že vybudování gravitační stoky je finančně výhodnější, a to více než o 

polovinu. Pokud bychom ale u tlakové stoky odečetli náklady spojené s vybudováním 

domovních čerpacích stanic dojdeme k závěru, že vlastní rozvody tlakové stoky jsou o 

polovinu levnější než u gravitace. Záleží tedy na zvážení investora, v tomto případě na 

obci, zda by v rámci realizace tlakové stoky investoval do výstavby domovních čerpacích 

stanic, které by měly být v majetku připojovaných producentů odpadních vod včetně 

přípojek.  Nelze také opomenout, že při budování tlakové stoky dojde ke snížení 

finančních nákladů na vybudování čistírny odpadních vod, kde v podstatě nemusíme 

aplikovat mechanické předčištění odpadních vod. To by bylo prováděno v domovních 

čerpacích stanicích. Tento aspekt však není ve výpočtu ceny čistírny odpadních vod 

zahrnut. V neposlední řadě by při budování tlakové stoky došlo k menšímu zásahu do 

infrastruktury obce díky úspornějším výkopovým pracím. 

Navržená mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s aktivačním systémem 

s nitrifikací a denitrifikací vyhovuje stávající legislativě o vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových. V případě požadavku správce toku na vyšší kvalitu odtokových 

parametrů bychom museli instalovat za biologickou jednotku ještě další stupeň čištění, 

např. filtraci. Pro biologického čištění je vhodnější zvolit dvoulinkový systém. Pokud bych 

zvolil pouze jednu linku, a nedošlo by k napojení producentů odpadních vod z nově 

uvažovaných ploch výstavby, byla by vytížena pouze ze 30 %. Tím by mohlo dojít k její 

nesprávné funkci a neúčinnému čištění odpadních vod.    
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Příloha č. 2 – vložena samostatně: Celková situace lokality se zobrazením navržených tras 

stokové sítě, umístění revizních šachet, umístění ČOV a výpisu skutečných 

spotřeb vody jednotlivých odběratelů.  


