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Anotace 

Čištění odpadních vod je drahou, ale důležitou záležitostí. Bakalářská práce se zabývá 

možnostmi čištění odpadních vod pro obec Bohuslavice. 

Teoretická část je zaměřena na charakteristiku oblasti včetně produkce a zdrojů 

odpadních vod v obci, legislativním předpisům České Republiky a Evropské Unie, 

technologií čištění OV pro obce do 2000 EO. 

Praktická část se zabývá poskytnutými laboratorními výsledky s následným 

vyhodnocením, možnými variantami ČOV s rozpracovanými možnostmi a ekonomickým 

zhodnocením.  
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Bohuslavický potok, čištění odpadních vod, kořenová čistírna odpadních vod, odpadní 

vody. 

 

 

Summary 

Sewage treatment is expensive, but important issue. This thesis deals with the 

 possibilities for wastewater treatment Bohuslavice community. 

The theoretical part focuses on the characteristics of the area, including production and 

sources of wastewater in the municipality, the legislative regulations of the Czech Republic 

and European Union wastewater treatment technologies for communities up to 2000 EO. 

The practical part deals with the laboratory results provided by the subsequent 

evaluation, possible variations of WTP with unfinished possibilities and economic evaluation. 

Keywords 

Bohuslavice stream, wastewater treatment, Root wastewater treatment plant, waste 

water. 
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1. Úvod a cíl práce 

Při pohledu na Sluneční soustavu narazíme pouze na jednu modrobílou planetu. 

Za modré zbarvení může voda. Toto činidlo zapříčinilo vznik a vývoj života na Zemi. 

Její převažující podíl je tvořen vodou slanou, která tvoří 97%  a pouhé 3% vodou sladkou, 

z nichž v tekutém stavu je pouhých 0,86% a zbytek je tvořen stavem pevným - ledem. 

Po srovnání těchto čísel je zřejmé, že bychom si měli sladké vody, která je pro lidstvo 

důležitější než slaná, vážit a chovat se k ní tak, aby  již tak malé procento se nezmenšilo 

v důsledku znečištění.  

Člověk vodu potřebuje nejen k potravě, hygieně ale i k různým činnostem 

např. v zemědělství a v průmyslu. Tyto tzv. použité vody mají změněnou jakost 

a nazýváme je vodami odpadními.  

Zachování kvality vody a její opětovné použití lze docílit jejím vyčištěním. Tímto 

problémem se potýká i obec Bohuslavice, v níž se s rostoucí populací zvyšuje i množství 

odpadní vody. Potýká se zejména s odpadními vodami z obytných, kulturních 

a podnikatelských budov. 

Cílem práce je posouzení možných variant odkanalizování a čištění odpadních vod 

v obci Bohuslavice. 
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2. Charakteristika oblasti  

Obec Bohuslavice (Obr.1) se nachází v Hlučínské pahorkatině ležící 

v Moravskoslezském  kraji. Vesnice se rozkládá po obou stranách protékajícího potoka. 

Katastr obce s velikostí 1636 ha patří k největším na Hlučínsku. 

Žije zde cca 1600 obyvatel a počet stále narůstá. V obci je vybudovaná nesoustavná 

jednotná kanalizační síť. Tato kanalizace odvádí dešťové a splaškové odpadní vody 

z obytných a zemědělských prostorů do potoka, který vede přes celý katastr obce. 

Bohuslavický potok neplní pouze funkci odváděcí, ale i napájecí. Napájeny jsou zdejší 

rybníky, nacházející se v jeho průtočné trase. Celková délka Bohuslavického potoka 

činí 3,1 km se zakončením jako levý přítok do potoka Opusty s následným vyústěním 

do řeky Opavice. 

Problémem obce nejsou pouze estetické závady potoka, ale hlavně hygienické, jež 

jsou způsobeny vypouštěnými odpadními vodami. Pro zjištění kvality vody se 4x ročně 

odebírají vzorky vody, výsledky rozborů se posílají na vodoprávní úřad MÚ Hlučín a na 

povodí Odry s.p.. 

Voda v potoce a rybnících je momentálně dostatečně čistá. Tuto skutečnost dokládá 

početný výskyt raka říčního. S ohledem na růst obyvatel je však do budoucna nutné počítat 

s vyšším znečištěním místních vod. Výstavba ČOV se proto stává neodkladnou záležitostí. 

 
Obr 1. Satelitní snímek Bohuslavic a okolí [1] 



Eva Krieblová: Návrh řešení nakládání s odpadními vodami pro obec Bohuslavice 

2012 -10 - 

2.1. Přírodní charakteristika 

Mezi přírodní charakteristiky se řadí klimatické, hydrologické, geologické 

a pedologické poměry a flóra. 

2.1.1 Klimatické poměry 

Obec se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT10 (dle Quitta). Charakterizují ji 

mírně teplé a suché zimy, teplé a dlouhé mírně suché léta [2]. 

Nejbližší klimatologická automatická základní stanice k obci Bohuslavice 

je v Ostravě - Porubě [3]. 

2.1.2 Hydrologické poměry 

Území spadá do hydrologického povodí 2-02-03-015 pod kvartér Opavské 

pahorkatiny (Obr.2). V roce 2001 byly odebrány vzorky vody z potoka. Bylo zjištěno, že je 

její pH mírně kyselé až téměř neutrální. 

 
Obr 2. Vodohospodářská mapa obce- výřez [4] 

2.1.3 Geologické a pedologické poměry 

V dobách prvohor bylo toto místo zalito mořem a vytvořily se v ní mocné vrstvy 

usazenin, které jsou dnes těženy – štěrky, pískovce. K velkým změnám docházelo v období 

čtvrtohor, kdy byla oblast zaledněna pleistocenním pevninským ledovcem. Začaly se 

vyskytovat bludné kameny, souvkové a sprašové hlíny [5].  Následkem jejich přítomnosti 

si potok vyhloubil poměrně hluboká a široká údolí, jenž se časem plnily náplavami. 

Výplní se staly různorodé částice, jejíž struktura bývá odlišná např. písčité hlíny, organické 

zbytky a zásluhou lidského zásahu i odpadky.  
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2.1.4 Fauna a flóra 

Okolí je tvořeno zejména zemědělskými poli. Severně a východně od obce je ve 

vzdálenosti do 1 km obklopení převážně smrkovými, borovými a smíšenými lesy. Podle 

porostu má les na východě od obce název „Bor“. 

Mezi faunu se v Bohuslavickém potoku řadí převážně žáby, užovky, pestré vážky 

a dokonce i ondatry. Na rybnících se vyskytují labutě velké, hejna kachen divokých 

a konipasy bílé. 

2.2. Produkce a zdroje odpadní vody v oblasti 

Obec produkuje převážně splaškové odpadní vody z obytných zón. V zastavěné 

oblasti se nevyskytuje žádný průmysl, který by přispíval k znečištění. Dále se 

do kanalizace odvádějí vody srážkové a drenážní. 

Zdroje vod, přitékajících do kanalizace [6] : 

•  z bytového fondu – obyvatelstvo, 

•  ze zařízení obecní vybavenosti a podnikatelské aktivity, 

•  srážkové a povrchové vody. 

2.2.1 Definice odpadních vod 

Definice odpadních vod je uvedena v § 38 odstavci 1 zákona 254/2001: 

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

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

po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb 

odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody 

jsou i průsakové vody z odkališť [7]. 

2.2.2 Obyvatelstvo 

V současné době, zdejší populace vypouští své odpadní vody převážně do žump 

a septiků. V některých případech mají žumpy zřízeny odtokový přeliv přímo 

do Bohuslavického potoka, kde se mísí s vodami srážkovými a v dalších případech nejsou 
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akumulační jímky v odpovídající technické kvalitě – neplní správně svou funkci 

vodotěsnosti. Což znamená, že vypouštěné vody do povrchového toku v žádném případě 

neodpovídají stavu současným legislativním předpisům. Tato problematika bude rozebrána 

v další kapitole této práce.  

2.2.3 Výusti kanalizace 

V současné době je v obci vystavěno 460 budov, z nichž 19 má svou DČOV. 

Všechny budovy, včetně budov s DČOV, jsou napojeny na jednotnou kanalizační síť. 

Jejich vyprodukované odpadní vody vytékají dohromady ve 14 výustích, které podléhají 

kontrole 4x do roka. Dále této kontrole podléhají 3 výustě z ul. Opavská–Bolatická (V1),  

Zahradní (V2), a Lipová (V3), kontrolní šachta za lapačem tuků (ZŠ) a DČOV obecního 

domu. 

Výustě V1, V2, V3, výustě podnikatelských aktivit a obecních vybaveností, z nichž 

vytékají odpadní vody jsou vyznačeny v katastrální mapě (obr.3, obr.4) [8]. 

2.2.4 Obecní vybavenost, podnikatelské aktivity 

Mezi obecní vybavenosti se řadí obecní úřad, kulturní dům, základní škola 

a mateřská školka s kuchyní. 

Odvod odpadní vody z občanských zařízení: 

• Obecní úřad – nově vystavěna ČOV, 

• Kulturní dům – žumpa, 

• Základní škola a MŠ – 3-komorový septik, 

• Školní kuchyně – lapák tuků, biologický 3-komorový septik. 
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Obr 3. Výusť V1; ČOV;  výusť z obecní vybavenosti (3;20); podnik. aktivit (11) [1] 

 

 
Obr 4. Výusť V2; V3; výusť z obecní vybavenosti (2;4); podnik. aktivit (25) [1] 
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V obci, i přes své malé množství obyvatel, se vyskytuje poměrně velké množství 

podnikatelských aktivit. 

Odvod odpadních vod z podnikatelských aktivit [6] : 

• 2x pohostinství – žumpa 

• Restaurace – ČOV 

• Cukrárna – žumpa 

• CANIS – PROSPER – žumpa, ČOV 

• KLIA  - ČOV 

• 2x maloobchodní prodej – septik 

• Pila Bohuslavice – žumpa 

• Autoopravárenská činnost – bez vodovod.  připojení 

 

Obec leží v lokalitě bohaté na zemědělskou činnost, která zahrnuje: 

• zemědělskou výrobu, 

• chov prasat, pštrosů, 

• zemědělskou rostlinnou výrobu. 

Všechny tři uvedené činnosti odvádějí své odpadní vody do vlastních jímek, které 

vyvážejí na vlastní pozemky, formou hnojiva. 

2.2.5 Srážkové a povrchové vody 

Dalším velkým znečišťovatelem patřící do vod povrchových jsou vody stékající 

z komunikace, jež se táhne celou obci. Jak již bylo zmíněno výše, těží se zde pískovec, což 

přispívá k většímu provozu nákladních automobilů a tím znečištění komunikace. Vlivem 

dešťů jsou nečistoty z komunikace splachovány do potoka.  

 

Odvedení veškerých odpadních vod z obce na ČOV a jejich následné 

vyčištění, zapříčiní celkové zlepšení současných legislativních, hygienických a estetických 

nedostatků v obci. 
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3. Ukazatele znečištění a jejich limity dle platné legislativy 

Aby stát dobře fungoval, musí se řídit platnou legislativou. To platí rovněž i pro 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních. V oblasti vody je v ČR 

v současné době platná zejména tato legislativa:  

• Zákon č. 254/2001 Sb – o vodách v platném znění;  

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu;  

• Nařízení vlády 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. In: 61/2003 v platném znění  

Legislativa EU : 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 

kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, 

• Směrnice Rady o čištění městských odpadních vod 91/271/EHS 

• Směrnice rady o integrované prevenci a omezování znečištění. In: 96/61ES. 

3.1. Ukazatelé znečištění splaškových odpadních vod 

V této kapitole budou rozebrány ukazatele odpadní vody. Na základě stanovení 

vodoprávního úřadu města Hlučín, jsou ukazatele měřeny obcí Bohuslavice. Vybrané 

hodnoty byly poskytnuty pro zpracování a vyhodnocení této práce. 

Splaškové vody jsou charakterizovány šedou barvou, zákalem a intenzivním 

zápachem, který nabývá na své síle po nějaké době.  Způsobují ho anaerobní biologické 

pochody, které vznikají po vyčerpání rozpuštěného kyslíku. Při reakci vznikají sulfidické 

síry se sloučeninami železa za zrodu černého sulfidu železnatého (Obr.5). 

 
Obr 5. Sulfit železnatý [9]
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Amonné ionty 

Amoniak je tvořen dvěmi formami – amoniakem a amonným iontem. Jejich poměr 

se liší hodnotou pH – vyšší pH tím je vyšší procento amoniaku a naopak [10]. 

N-NH4 

Amoniakální dusík (čpavek) je produktem organických dusíkatých látek živočišného 

a rostlinného původu. K živočišnému původu se řadí u čerstvých splaškových vod 

převážně močovina, která se rychle biologicky rozkládá na amoniakální dusík. 

K rostlinnému původu se řadí zejména splachy ze zemědělských půd, kterých je v okolí 

obce dostatek [10]. 

CHSKCr 

Chemická spotřeba kyslíku tj. množství kyslíku, které se spotřebuje na oxidaci všech 

látek, bez ohledu zda jsou biologicky či nikoli rozložitelné, obsažených ve vzorku 

působením oxidačních sloučeniny např. manganistanem draselným (KMnO4). CHSKCr 

se stanovuje u všech druhů vod včetně odpadních [10]. 

BSK5 

Biochemická spotřeba kyslíku tj. množství kyslíku, které se spotřebuje na oxidaci 

biologických, organických látek přítomných ve vzorku – tzn. je mírou obsahu organicky 

a biologicky rozložitelných látek. 

Označením 5 je metoda, která spočívá ve vyhodnocení úbytku rozpuštěného kyslíku 

ve vzorku za 5 dní při teplotě 20°C [10]. 

NL 

Nerozpuštěné látky jsou tuhé látky, přítomné ve vodě v nerozpuštěné fázi. Odstraňují 

se filtrací nebo odstředěním (např. písek, oxidy železa, hlinitokřemičitany atd.) [10]. 
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3.2. Legislativa ČR 

3.2.1 Odkanalizování 

Podmínkami, rozvojem, výstavbou a provozem kanalizací se zabývá 

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

Práva a povinnosti vlastníka kanalizace: 

• povinnost zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, 

• povinnost umožnit přístup ke kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět 

kontrolu kvalitního a plynulého provozování kanalizací a jejich technického 

stavu, 

• právo na úplatu za odvádění odpadních vod (stočné), vznikající okamžikem 

vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je úplatou za službu spojenou 

s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod [11].  

Odvádění odpadní vody 

Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství 

stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel 

je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění 

vypouštěných odpadních vod do kanalizace [11]. 

3.2.2 Čištění 

Odpadní vody 

Subjekt vypouštějící odpadní vody do vod povrchových je povinen [11] : 

• zajišťovat jejich zneškodnění v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k 

jejich vypouštění. Vodoprávní úřad (VÚ) je povinen při stanovení podmínek 

přihlížet k nejlepším dostupným technologiím zneškodňování odpadních vod, 

•  měřit objem vypouštěných vod a hodnoty znečištění, výsledky těchto měření 

předávat VÚ, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému 

odbornému subjektu.  
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• VÚ stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních 

vod a četnost předkládání výsledků těchto měření, nejvýše přípustné hodnoty 

jejich množství a znečištění.  

Zákon o vodách, mimo jiné, určuje v §8 za jakých okolností je potřeba získání 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Povolení vydává příslušný 

vodoprávní úřad (VÚ), jenž je pro obec Bohuslavice VÚ město Hlučín. Povolení 

k vypouštění odpadní vody se vydává na časově omezenou dobu a to max. 10 let. 

Povolení k vypouštění odpadních vod 

VÚ vždy stanoví povolení obsahující [12]: 

• emisní limity, 

• způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků a místo měření jejich objemu na 

výpusti, 

• způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých 

ukazatelů znečištění. 

Měření objemu vypouštěných odpadních vod 

VÚ dále stanovuje minimální četnost sledování a typ podle hodnot uvedených 

v tab.1, v povolení k vypouštění ostatních druhů odpadních vod stanoví množství sledování 

a typ vzorku přiměřeně k těmto hodnotám. 

Odběry musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. 
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Minimální roční odběry vypouštěných odpadních vod [12]: 

Tab. 1. Roční odběry  

Velikost znečištění (EO) Typ vzorku BSK5 CHSKCr NL N-NH4 
<500 A 4 4 4 - 

500-2000 A 12 12 12 12 
2001-10 000 B 12 12 12 12 

10 001-100 000 C 26 26 26 26 
> 100 000 C 52 52 52 52 

Typ vzorku: 

• typ A – 2hod. směsný vzorek získaný sléváním 8 jednotlivých vzorků o stejném 

objemu v intervalu 15min, 

• typ B – 24hod směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích 

vzorků odebraných v intervalu 2hodin, 

• typ C – 24hod směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebraných 

v intervalu 2hod o objemu v poměru aktuálnímu průtoku v době odběru. 

Emisní limity 

Při vypouštění odpadních vod VÚ stanoví emisní limity: 

• vedle povolení k vypouštění i emisní limity do výše emisních standardů, 

• pro místní výpusti, 

• pro jednotlivé ukazatele znečištění jejich nepřekročitelné hodnoty "m". 

 

Ačkoli obec spadá ve velikosti znečištění do kategorie, ve které se odebírají vzorky 

12x ročně, VÚ Hlučín stanovil pro obec Bohuslavice odebírání 4x ročně a to na místech, 

které jsou uvedeny v kapitole 2.2.3. Výusti kanalizace. Dále VÚ Hlučín stanovil hodnoty, 

které nesmí překročit emisní limit (viz Tab.3). 
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3.3. Legislativa EU 

Vstupem do EU se nás začala týkat, stejně jak legislativa určena naší vládou, 

legislativa určená EU. Směrnice rady 91/271/EHS; 2000/60/ES a 96/61/ES uvedly celou 

řadu opatření potřebných k čištění odpadních vod. 

3.3.1 Čištění 

Jelikož se v práci zabýváme čištěním vody pro obec s počtem nižším než 2000 EO 

je pro nás důležitý článek 7 Směrnice 91/271/EHS, jenž řeší otázku čištění znečištěných 

vod u tak nízkého počtu EO a to přiměřeným čištěním. 

Definice přiměřeného čištění: Čištění městských odpadních vod jakýmkoli 

postupem nebo způsobem zneškodňování, který zajistí, že po jejich vypuštění vyhoví 

recipient jakostním cílům a příslušným ustanovením směrnice [13]. 

Emisní limity 

Členské státy zabezpečí provedení [14]: 

• omezování emisí nejlepšími dostupnými technologiemi, nebo 

• odpovídajících mezních hodnot emisí, nebo 

• v případě difúzních vlivů, omezování znečištění, popřípadě zahrnující nejlepší 

environmentální postupy. 

Podmínky povolení 

Členský stát musí zajistit, aby povolení obsahovala veškerá opatření ke splnění 

požadavků ochrany životního prostředí [15]: 

• mezní hodnoty emisí pro znečišťující látky (dusičnany, fosforečnany, BSK, 

CHSK), 

• požadavky týkající se monitorování výpustí – podrobnosti metody, frekvence 

měření, postupy vyhodnocování, předkládání příslušnému orgánu nutné údaje. 
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3.3.2 Stoková soustava 

Stokovou soustavou se rozumí kanalizační systém odvádějící městské odpadní vody. 

Udržování SS se řídí dle nejlepších technických znalostí, zvláště jde-li o [13]: 

• objem a charakter městských odpadních vod, 

• předcházení průsakům, 

• omezování znečištění recipientů v důsledku silných dešťů. 

4. Výsledky rozborů odpadních vod z kanalizačních výustí obce 
Bohuslavice 

Pro práci byly poskytnuty podklady z obce Bohuslavice z výustí ulic, kontrolní 

šachty za lapačem tuků a DČOV obecního domu. Starosta obce Bohuslavice 

Ing. Kurt Kocián poskytl pro zpracování této bakalářské práce řadu materiálů souvisejících 

s problematikou znečištění odpadních vod v obci. Pro statistickou analýzu byly užity 

naměřené hodnoty jednotlivých výustí popsaných v kapitole 2.2.3. Výusti kanalizace.  

Níže je jako příklad uvedeno vyhodnocení výustě V1. Zbývající grafy výustí jsou 

součástí přílohy této práce. 

Tab. 2. Naměřené hodnoty V1 výusť ul. Opavská - Bolatická 

Rok/měsíc odběru 
2008 2009 2010 

Ukazatel 
znečištění 

[mg/l] III. VI. IX. XI. III. VI. IX. XII. III. VI. IX. XII. 
Amonné 

ionty 
8,8 69,7 20,1 32,7 96,2 14,5 13,6 25,2 43,4 40,3 27,2 26,9 

N-NH4 6,9 54,2 15,6 25,4 74,7 11,2 10,6 19,6 33,8 31,3 21,1 20,9 
CHSKCr 70 173 46 94 186 28 12 71 100 70 129 85 

BSK5 46 84 19 31 84 8 69 36 46 40 54 43 
NL 

105°C 
5 25 17 25 40 5 37 29 30 16 32 25 

Tab. 3. Stanovené nepřekročitelné hodnoty ukazatelů znečištění VÚ Hlučín 

Ukazatel znečištění 
[mg/l] 

Nepřekročitelné hodnoty „m“ 

Amonné ionty - 
N-NH4 110 

CHSKCr 450 
BSK5 200 

NL 105°C 150 
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Graf 1. Naměřené hodnoty V1 výusť N-NH4 

 

Vyhodnocení grafu 1.: 

Rok 2008 – nejvyšší hodnota dosažena v letním období. Příčinou byly časté deště, 

splachující z pohnojených polí vodu a rychlý rozklad močoviny za vysokých teplot na 

amoniakální dusík. Druhá nejvyšší hodnota je listopadová. V této době se hnojí 

zemědělská pole, která měla stejně jak v letních měsících velký podíl na zvýšení 

koncentrace danou splachem N-NH4 vlivem častých dešťů.  

Rok 2009 – ve srovnání s předchozím rokem, byl tento sušší. Zvýšenou koncentraci 

jsme zaznamenali pouze v březnu, kdy nastalo tání.  

Rok 2010 - stejně tak jako v roce 2009 bylo dosaženo nejvyšší hodnoty v březnu, 

která byla způsobena táním sněhu. 
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Graf 2. naměřené hodnoty V1 výusť CHSKCr 

 

Vyhodnocení grafu 2.: 

Rok 2008 – hodnoty CHSKCr jsou v letním a podzimním období vlivem dešťů 

v sledovaném období nejvyšší. 

Rok 2009 – nejvyšší hodnota CHSKCr dosažena v březnu. Tento úkaz byl nejspíše 

způsoben jarním táním znečištěného sněhu (prachové částice, popílek, saze apod.). Křivka 

však ukazuje mírně klesající množství hodnoty CHSKCr. 

Rok 2010 - z pohledu křivky byl tento rok průměrným a bez výskytu extrémních 

výkyvů. 
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Graf 3. naměřené hodnoty V1 výusť BSK5 

 

Vyhodnocení grafu 3.: 

Rok 2008 – nejvyšší počet mikroorganismů byl zaznamenán v jarních a letních 

měsících – teplý rok. 

Rok 2009 – tento rok měl v počátcích roku ideální podmínky pro růst a vývoj 

mikroorganismů. Nejvíce se jim dařilo v jarních měsících. Špatné podmínky pro růst nastal 

v letním období - sucho a horko. Křivka koncem roku klesá. 

Rok 2010 – nejideálnější rok pro množení mikroorganismů. Po celý rok byly 

naměřené hodnoty podobné s menšími výjimkami.  
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Graf 4. naměřené hodnoty V1 výusť NL 

 

Vyhodnocení grafu 4.: 

Rok 2008 – nejvyšší hodnoty nastaly v letním období způsobených častými dešti 

splachující NL z přilehlých polí. Křivka mírně roste. 

Rok 2009-2010 - nejvyšších hodnot bylo dosaženo v podzimních a zimních měsících 

při zvýšení dešťových srážek a následným splachem hlín, písků z polí. 

4.1. Celkové vyhodnocení  

V předchozí kapitole byly zpracovány poskytnuté hodnoty do jednotlivých grafů 

podle ukazatele znečištění. V tomto oddíle jsou zpracovány ukazatele znečištění, které 

byly naměřeny 4x v roce a z těchto údajů byl zhotoven průměr pro celkový stav výustí.  
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Výusť V1 

Zjištěné výsledky nám nepřinesly zcela chvályhodné zjištění. Tří ze čtyř ukazatelů, 

N-NH4, BSK5, NL naznačují stále rostoucí množství těchto látek, pouze CHSKCr 

se nemění. Důvodem růstu mohou být hospodářská stavení (chov pštrosů, ovcí) 

a podnikatelské aktivity, které se v těchto místech nacházejí – hospoda a cukrárna. Oba 

podnikatelé subjekty nemají DČOV, ale pouze žumpu, která může být ve špatném 

technickém stavu.  

Graf 5. Celkový stav výustě V1 – N-NH4 

 

Graf 6. Celkový stav výustě V1 - CHSKCr 
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Graf 7. Celkový stav výustě V1 – BSK5 

 

Graf 8. Celkový stav výustě V1 - NL 

 

Z této studie nám plyne, že přestože splňujeme legislativní předpisy a držíme se 

v mezních hodnotách, měla by se co nejdříve postavit efektivní a ekonomicky vhodná 

ČOV zajišťující správné čištění odpadních vod v Bohuslavicích. 

Výsledky mohou být zkresleny z důvodu poskytnutí malého množství dat z průběhu 

měření 3let, pro přijatelný závěr by bylo třeba propůjčení dat alespoň 10let. 
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5. Technologie čištění OV pro obce do 2000 EO 

5.1. ČOV 

ČOV je moderní, ekologické zařízení sloužící k čištění OV na úroveň, kterou lze 

bezpečně vypouštět do povrchových vod. Čištěním se odstraňují nečistoty, které procházejí 

procesem fyzikálních a biologických procesů. 

5.2. Čištění odpadních vod do 2000 EO 

ČOV lze rozdělit do 3 kategorií [16]: 

• od 5 – 50 EO (domovní čistírny) 

• do 500 EO (balené čistírny) 

• 500-2000 EO (komunální čistírny) 

5.2.1 Kategorie ČOV od 5 - 50 EO 

Žumpa (jímka) –vodotěsná, bezodtoková nádrž (Obr.6). OV se zde nečistí pouze 

hromadí, nutností je hygienické zneškodnění a vývoz na ČOV. Budují se v místech, kde 

nelze odvádět OV do kanalizace zakončené centrální ČOV [16]. 

 
Obr 6. Vývoz žumpy [17]
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Septik - objekt sloužící k mechanickému předčištění splaškových OV zejména NL 

(Obr.7). Účinnost čištění je pouze 30% a závisí na počtu komor – čím více tím více se 

usazují nečistoty. Předčištěná voda se vypouští přímo do potoka. K rozkladu pevných 

částic se přidává biologický přípravek – bakterie [16]. 

 
Obr 7. Septik [18] 

DČOV – domovní čistírny (Obr.8) jsou určeny k čištění splaškových vod 

z jednotlivých objektů – domů. Minimální účinnost čištění je 95%. Po stránce 

technologické i užitné hodnoty je celá řada DČOV např. aktivační ČOV nebo ČOV 

s nárůstovou technologií popřípadě kombinace. 

V současné době by měly být uváděny na trh jen výrobky testované podle 

ČSN EN 12566-3, tedy se značkou CE. Takto testované výrobky mají ověřenou účinnost 

a technické řešení v souladu s evropskými standardy [19]. 

 
Obr 8. DČOV [19]
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5.2.2 Kategorie ČOV do 500 EO 

Tyto ČOV jsou určeny pro malé až střední zdroje odpadních vod např. komunální 

vody z obcí, větších průmyslových podniků, ubytovacích zařízení. Tyto zdroje OV nemají 

možnost připojení na kanalizaci. Balené ČOV (Obr. 9) mají plastový nebo betonový 

charakter tvaru nádrže. 

 
Obr 9. Balená ČOV [20] 

5.2.3 Kategorie ČOV 500-2000 EO 

Do této kategorie se řadí zejména komunální ČOV (Obr. 10) , které jsou určeny pro 

menší až střední zdroje OV. Jsou řešeny kombinací stavební části a betonové nádrže. 

Většinou jsou napojeny na splaškovou kanalizaci, ovšem setkáváme se i s ČOV 

napojenými na jednotnou stokovou síť. 

 
Obr 10. Komunální ČOV [21] 
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6. Posouzení možných variant řešení  

Řešení odkanalizování pro obec lze rozdělit do třech možných variant [22]: 

• individuální – výstavba DČOV, 

• decentralizované řešení – sdružení několika menších ČOV na kanalizační síti, 

• centralizované řešení – jedna centrální ČOV. 

6.1. Individuální řešení  

V současné době jsou v obci vystavěny, jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2.3. Výusti 

kanalizace, celkem 19 DČOV. Pro uskutečnění tohoto řešení, by bylo potřeba dostavět 

celkem cca 441 DČOV. Toto řešení je nepřijatelné, neboť některé domácnosti by si tato 

zařízení nemohla po stránce ekonomické dovolit. 

6.2. Decentralizované řešení 

Toto řešení spočívá ve vybudování několika menších lokálních ČOV na jednotné 

kanalizační síti. Potíží je však fakt, že Bohuslavice neprodukují nějak zvlášť velké 

množství odpadních vod a proto u menších zdrojů znečištění dochází k větším výkyvům 

v přítoku OV i jejich kvalitě. Tím dochází k celkově nižší účinnosti malých ČOV, neboť 

není schopna se s tímto vyrovnat.  

Další nevýhodou jsou nároky na provozování, obsluhu a hlavně zástavba obce, která 

nedovoluje správné navržení umístění ČOV. 

6.3. Centralizované řešení 

Zakládá se ve vybudování jedné centrální ČOV, která by čistila všechny OV 

z Bohuslavic. V úvahu přicházejí dva typy ČOV – kořenová ČOV 

a mechanicko biologická ČOV. 
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6.3.1 Kořenová čistírna OV 

Hlavním principem čištění KČOV je horizontální průtok odpadní vody propustným 

substrátem osázeným mokřadními rostlinami. Jedná se tedy o přirozené čištění odpadních 

vod kombinované fyzikálními, chemickými a biologickými procesy, kterým předchází 

mechanické předčištění. Předčištění je velice důležité, kdyby nedošlo k odstranění NL 

mohly by se ucpat filtrační lože. Pro malé obce s jednotnou kanalizací (splašky, dešťové 

splachy) je nutné oddělení dešťových přívalů a zařazení lapáku písku popřípadě 

i štěrku [23]. 

Výhodami KČOV je mnoho. Mezi estetické přínosy řadíme hlavně nenarušení 

krajiny z ekonomického hlediska pak nezávislost na elektřině a nižší náklady na údržbu. 

Nevýhodami KČOV jsou velké nároky na potřebnou plochu pro vybudování 

kořenových polí (cca 8-10m2 na 1 EO) a značené omezení výkonu v zimě [24]. KČOV 

vykazují vysokou účinnost při odstranění organických a NL avšak odstranění fosforu 

a dusíku v OV se pohybuje v rozmezí 40-50%, což nemusí splňovat dodržení současných 

legislativních předpisů. KČOV mají slabou schopnost oxidovat amoniak a při odstranění 

fosforu je malá sorpční kapacita použitých filtračních materiálů. 

Uplatnění této čistírny je spíše u jednotlivých domů či skupin popřípadě menších 

obcí do 1000 EO.  

 
Obr 11. Kořenová ČOV [25] 



Eva Krieblová: Návrh řešení nakládání s odpadními vodami pro obec Bohuslavice 

2012 -33 - 

6.3.2 Biologická ČOV 

Proces biologického čištění je nejefektivnější metodou čištění OV s obsahem 

biologicky rozložitelných organických látek. Biologické ČOV jsou uspořádány tak, aby 

byly v každé fázi odděleny znečišťující látky, které by mohly poškodit následující stupeň 

čištění. Většinou jsou navrhovány tak, aby se přizpůsobily podmínkám v místě 

realizace [26]. 

Pro čištění je na začátek zařazeno mechanické předčištění s následným 

kombinovaným biologickým systémem.  Jedná se tedy o účinnější čištění v porovnání 

s KČOV. Tato ČOV bude dále zpracována v následující kapitole. 

7. Doporučená varianta 

7.1. Mechanicko – biologická ČOV 

Principem komplexního čištění OV je založen na mechanickém předčištění 

a následném biologickém čištění spočívající v působení aerobních a anaerobních bakterií. 

Tyto bakteriální kultury zajišťují nejvhodnější průběh biologického rozkladu společně 

s rozložením biologicky odolných látek, mezi které se řadí např. saponáty, tuky apod.  

Výsledkem je kvalitně vyčištěná voda, která neškodí okolnímu prostředí. 

7.1.1 Objekty na ČOV 

Mechanické předčištění 

Odpadní vody přicházející do ČOV nesou s sebou různé nečistoty, mezi které patří 

především větvičky a další hrubé makroskopické látky. Jejich přítomnost by mohla vést 

v dalších stupních čištění k mechanickým závadám v zařízení ČOV. 

Mezi tyto procesy mechanického předčištění patří sedimentace (lapáky písku, štěrku) 

a cezení (česle, síta) [27]. 
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Česle 

 Bývají různých velikostí. Bohuslavské OV s sebou neodvádějí nikterak velké 

nečistoty, proto se můžou zavést pouze jemné strojně stírané ocelové česle (Obr.12). Odtud 

padají shrabky do podstaveného kontejneru. 

 
Obr 12. Strojně stírané česle [27] 

Shrabky 

Shrabky jsou tvořeny velkým množstvím organických látek rostlinného 

a živočišného původu. Jejich složení kolísá podle ročního období a obsahují cca 80% vody. 

Jelikož obsahují tak velké procento vody, musíme se jí zbavit. Tento děj probíhá lisováním 

v pístových lisech, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti česlí [27]. 

Shrabky se mohou dále kompostovat popřípadě odvážet na skládku. 

Lapák písku 

Zařízení zachytávající suspendované těžké anorganické látky jako písek, úlomky skla 

apod. Tyto látky mohou poškodit čerpadla, usazovat se v potrubích atd. 

Vertikální lapák písku 

Šachta hluboká cca 3m. OV se přivádí na dno odkud stoupá vzhůru takovou 

rychlostí, která nesmí být větší než rychlost vynášející nejmenší písková zrna. Zachycené 

částice jsou odstraňovány strojně [27]. 
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Biologické čištění 

Biologické čištění patří k další části procesu, při kterém se z vod biologicky 

odbourávají nečistoty. Proces je založen na rozkladu organického znečištění kulturou 

mikroorganismů (větší nebo menší pestrost druhů). 

Rozdělení biologických procesů [27]: 

• anaerobní (bezkyslíkatá), denitrifikace – dochází k odstranění nitrifikovaného 

dusíkatého znečištění z OV za nepřítomnosti vzdušného kyslíku, konečným 

produktem rozkladu organické hmoty je bioplyn, 

• aerobní (kyslíkatá), nitrifikace – oxidační rozklad organických sloučenin 

kyslíkem, konečný produkt je CO2.  

Princip aktivace 

Aktivace spočívá ve vytvoření aktivovaného kalu v provzdušňované aktivační 

nádrži. Aktivovaný kal je shlukem mikroorganizmů (bakterií, hub, plísní, kvasinek apod.) 

do vloček aktivovaného kalu způsobené zbytněním buněčné blány i snížením elektrického 

náboje na jejich povrchu.  

Z aerobní nádrže odtéká směs do dosazovacích nádrží [27]. 

Dosazovací nádrže 

Funkcí dosazovacích nádrží je separace aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní 

vody. Dosazovací nádrže jsou zároveň i posledním krokem biologického čištění k dosažení 

nízké koncentrace organického znečištění  a umožňuje její vypouštění do recipientu. 

Kalové hospodářství 

Odkalováním se rozumí průběžné odčerpávání přebytečného aktivovaného kalu 

z dosazovacích nádrží. Složení závisí na složení surové odpadní vody a obsahuje 

nerozložené zbytky organických látek. 

Z dosazovací nádrže bude kal přečerpáván do zahušťovací nádrže, ve které dochází 

k separaci vody a suspendovaných látek gravitačně. Množství přičerpaného kalu změní 

svůj objem a hmotnost. Likvidace takto upraveného kalu bude odvážena odbornou firmou 

nebo použito jako hnojivo pro zdejší zemědělce [10]. 
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7.1.2 Umístění 

Nejvýhodnější umístění pro navrhovanou ČOV je v prostorách západně za obcí 

Bohuslavice (Obr.13) na zatravněné louce (Obr.14,15). V těchto místech končí 

Bohuslavický potok, který se vlévá do potoka Opusta, jenž by sloužil jako recipient 

vyčištěných OV. 

Místo, které je pro budovu ČOV navrženo se nachází v nízko položeném údolí 

obklopeném z jedné strany zemědělsky obhospodařovaným kopcem - polem. Během 

přívalových dešťových srážek může tedy dojít k zaplavení aktivačních nádrží. Z toho 

důvodu, je vhodná výstavba suchého poldru (Obr. 15) před budovou ČOV. 

 
Obr 13. Umístění navrhované ČOV [1] 

 
 

 
Obr 14. Pohled na navržené umístění ČOV, Foto Eva Krieblová 
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Obr 15. Předběžná vizualizace ČOV Bohuslavice, Foto-úprava Eva Krieblová 

Poldr 

Poldr nebo-li záchytná nádrž, je vodní dílo, které slouží k protipovodňové ochraně. 

Pro správný chod zařízení je třeba pravidelná kontrola, při které se dohlíží, 

zda nedošlo k [28]: 

• trhlinám, 

• sesuvům půdy, 

• erozím 

• jiné známky poškození. 

 

 
Obr 16. Názorná ukázka suchého poldru před budovou ČOV [28] 
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Dešťové zdrže 

Dešťové zdrže jsou na ČOV budovány z důvodu zvýšeného průtokového množství 

vody v období přívalových dešťů. Neboť objekty, zejména biologického čištění, nelze 

dimenzovat na maximální průtoky, které mnohonásobně převyšují průměrný průtok. Zdrže 

oddělí část převyšující maximum na které jsou dimenzovány další technologické objekty. 

Po naplnění se stávají průtočnou a fungují jako usazovací nádrže, z níž jsou odpadní vody 

odváděny do recipientu [10]. 

Usazovací nádrž – dochází v ní k separaci tuhých částic od kapalné vlivem gravitace. 

8. Ekonomické zhodnocení 

Největším problémem je způsob financování projektu. Finanční situaci lze ulehčit 

evropskou dotací, ačkoli nepokryje veškeré potřebné výdaje na realizaci projektu. Druhou 

možností je volba vhodných dodavatelů. 

Z uvedených a řešených variant v kapitole 6. Posouzení možných variant řešení, 

lze realizovat kořenovou ČOV a mechanicko – biologickou ČOV. 

Investiční náklady KČOV se liší z důvodu konstrukčních řešení, morfologii terénu 

a dostupnosti pozemku. Cena se pohybuje kolem 15-20tis. Kč/1EO. Nevýhodou jsou 

velikosti účinných čistících ploch a další prostory pro budoucí rozvoj KČOV, uvažuje se 

cca 5m2/1EO [29].  

Graf 9. Srovnání investič. a provoz. nákladů KČOV a mech.-biolog. ČOV [29]. 
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Z grafu 13. lze vidět, že investiční náklady pro KČOV jsou o něco vyšší než 

u mechanicko – biologické ČOV. Ovšem rozdíl v provozních nákladech je velký, je to 

způsobeno hlavně spotřebou elektrické energie, která není zapotřebí k provozu pěstování 

mokřadních rostlin. Ačkoli jsou rozdíly provozních nákladů značné, je pro nás podstatnější 

kvalita vyčištěné odpadní vody. Toho docílíme v biologické ČOV. 

Ministerstvo zemědělství vypisuje každoročně program, který slouží k podpoře 

výstavby kanalizací a ČOV za účelem potřebného vybavení měst a obcí ČR. Je-li 

žadatelem obec do 2000 EO bude poskytnutá dotace ve výši 80% uznatelných nákladů, 

které nepřekročí 20 mil. Kč. Bude-li tato hodnota přesažena, maximální uznaná dotace 

činí 65% [30]. 

Další investice 

Aby mohly být odváděny splaškové vody do nově vybudované ČOV, je potřeba 

výstavba nové účinnější kanalizace. Výstavba by byla rozdělena do několika etap, jak 

z hlediska finančního, tak i z hlediska dopravy, aby nebyl zcela přerušen provoz. Nejprve 

by byly připojeny společenské budovy - jako jsou kulturní dům, škola se školkou, jídelnou 

a další společně se zastavěným obydlím vyskytujících se v místech společenských budov. 

Postupem času po vybudování dalších kanalizací se začnou připojovat i další obyvatelé. 

Pro snížení finančních nákladů se zavede stočné, které bude pokrývat náklady 

spojené s likvidací a dopravou OV. 
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9. Diskuze a závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout řešení pro nakládání s OV pro obec 

Bohuslavice. Teoretická část byla věnována charakteristice oblasti především hlavním 

zdrojům povrchových vod včetně výustních míst. Další část se zabývá legislativním 

předpisům, kterých se obec Bohuslavice řídí a musí splňovat dané požadavky. 

Studiem poskytnutých hodnot bylo zjištěno, že Bohuslavice splňují limity pro 

vypouštění OV určené VÚ Hlučín. Obec však nesplňuje požadavky současné 

legislativy 2000/60/ES - přiměřené čištění, dobrý stav vod. Pro svůj další rozvoj potřebuje 

zajistit odvod a likvidaci splaškových vod. 

Navrhované varianty pro čištění OV jsou technicky realizovatelné, vyžadují ale 

vysoké investiční náklady. Tento problém by se dal z části vyřešit podáním žádosti 

o dotaci u Státního fondu životního prostředí popřípadě Ministerstva zemědělství. Pokud 

by investice nepřekročila 20 mil. Kč, byla by dotace ve výši 80% uznaných nákladů 

Z kapitoly ekonomického zhodnocení vyplývá, že nejvhodnější stavbou z hlediska 

ekonomického je KČOV. Náklady na stavbu mechanicko – biologické ČOV nejsou 

o mnoho vyšší. Doporučuji však výstavbu biologické ČOV, neboť nepotřebuje příliš 

velkou plochu pro výstavbu včetně větších rozsahů zemních prací, jak je tomu u  KČOV. 

Účinnost biologické ČOV v odstranění amoniakálního dusíku a fosforu je efektivnější. 

Strojní čištění má lepší předpoklady pro řízení čistícího procesu a analýzu případných 

problémů neboť jsou řízeny softwarovým systémem.  

Práce dále řeší jakými mechanickými a biologickými procesy budou odpadní vody 

čištěny v nově vybudované ČOV.   
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