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Anotace 
 

Bakalářská práce popisuje historický vývoj nakládání s odpadními vodami v ČR i 

v zahraničí. Dále je práce zaměřena na popis tradičních i alternativních způsobů 

nakládání s odpadními vodami včetně jejich ekonomické náročnosti na výstavbu a 

vhodnosti jejich aplikace. 

Klíčová slova: odpadní vody, odvodňování, čištění, čistírna odpadních vod, stoková síť 

 
 

Summary 
 
The presented bachelor thesis describes the historical development of wastewater 

management in the Czech Republic and abroad. The thesis is focused on the description 

of both traditional and alternative methods of wastewater including their economic 

performance of the construction and the appropriateness of their application. 
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Seznam použitých zkratek 
 

 

OV     odpadní voda 

ČOV    čistírna odpadních vod 

ÚČOV   ústřední čistírna odpadních vod 

DČOV   domovní čistírna odpadních vod 

KČOV   kořenová čistírna odpadních vod 

ČSN    česká technická norma 

EN    evropská norma 

KNK    kyselinová neutralizační kapacita 

BSK    biologická spotřeba kyslíku 

CHSK    chemická spotřeba kyslíku 

TOC    celkový organický uhlík (total organic carbon) 

Nc    celkový dusík 

PAC    polyaluminium chlorid (polyaluminum chloride) 

OK    odlehčovací komora 

DN    jmenovitý průměr (diameter nominal) 

DČJ    domovní čerpací jímka  

SMP    systém mechanického předčištění 

PVC    polyvinylchlorid 

PE    polyetylen 

PP    polypropylen 

GRP    sklolaminát (Glass rainforced plastic) 

EO    ekvivalentní obyvatel 
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1. Úvod 
 

      Voda je pro člověka velmi důležitá pro život. Ta se ovšem nevyskytuje pouze jako 

voda pitná, která slouží ke konzumaci, ale také jako voda odpadní, která může člověku 

způsobit vážné zdravotní potíže. Z tohoto důvodu je potřeba umět s odpadními vodami 

patřičně nakládat. 

      Možností a způsobů, jakými lze nakládat s odpadními vodami, je veliké množství. 

Všechny mají však společnou vlastnost. Tou je naložení s nimi tak, aby zdravotně 

závadné látky neohrožovaly člověka na jeho zdraví a životu. Dále aby nebylo ohroženo 

životní prostředí a aby byly odpadní vody co nejlépe vyčištěny a voda se tak mohla 

vrátit do vodního cyklu, který by člověku opět přinášel užitek. Případně aby byly 

zlikvidovány odpadní látky, které by ohrožovaly užitnost vody. 

      Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi způsobů nakládání s odpadními vodami. 

V první kapitole popisuje, jakými způsoby bylo s odpadními vodami nakládáno 

v historii, a to jak na území České republiky, tak v zahraničí. V další kapitole práce 

pojednává o tom, jakými zařízeními se odpadní vody odvádí na čistírnu odpadních vod a 

jak tato zařízení fungují. Kromě jiného práce také řeší, jakými způsoby jsou odpadní 

vody čištěny nebo likvidovány – jednak na čistírně odpadních vod, jednak na místě, kde 

případně není možnost napojení na kanalizaci nebo odvedení vody do recipientu. 

V poslední kapitole práce provádí ekonomické zhodnocení všech daných způsobů a 

zkoumá rentabilitu kanalizační sítě ve městě. 
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 2. Historie kanalizací 
 

       Historický vývoj stokování byl v lidské společnosti důležitým faktorem. Člověk si 
už od těch nejstarších dob uvědomuje nutnost a potřebu vody ke svému životu. Voda 

člověku poskytovala jídlo v podobě ryb nebo bezpečí před divokou zvěří. Člověk se 

proto začal usazovat na místech, kde se řeky a velké množství vody nacházely a 

poskytovaly zmíněné výhody. Lidé však nebyli schopni trvale odvádět znehodnocenou 

vodu, což znamenalo propuknutí nejrůznějších epidemií a závažných nemocí a mělo za 

následek jejich úmrtí. Lidé tak většinou byli nuceni tato území opouštět. S postupem 

času, kdy se začalo rozvíjet osídlování jednotlivých území a především ve starověku, 

kdy začala vznikat velká města, si člověk začal uvědomovat nutnost čistoty vody a také 

důležitost odvádění odpadní vody, aby zabránil různým zdraví škodlivým účinkům, 

které by jej ohrožovaly na životě [1]. 

 2.1. Historie kanalizací a odvádění odpadních vod  

      Nejstarší záznam, který dokládá důkaz o odvádění odpadních vod již v dávné 

historii, je z provincie Sindh v Pákistánu, kde nalezené vykopávky, staré asi 5000 let 

ukazují, jak velmi rozvinutá kultura to již tehdy byla. Ve vykopávkách byly nalezeny 

stoky z pálených cihel i usazovací nádrže, které se vyvážely. Dalším důkazem o tom, že 

lidé uměli nakládat s odpadními vodami, jsou kamenné žlaby v pyramidě Sahu-Rea 

v Egyptě, které z ní odváděly srážkovou vodu, a potrubí z měděného plechu, které bylo 

uloženo v sádrové maltě a sloužilo k odvodu odpadních vod z vnitřku pyramidy. 

Nejzachovalejší kanalizace leží v Khorsabadu a nachází se v Sargonském paláci z doby 

asi 700 let před n.l.. Hlavní stoka byla tvořena cihelnou klenbou a na hlavní stoku byly 

napojeny boční přípojky a šachtové vpusti. O vyspělosti a důmyslnosti této kanalizace 

hovoří záchody umístěny v Sargonském paláci. Ty byly tvořeny kamennou deskou, 

v níž byl otvor, a která byla napojena na šachtici, spojená s přípojkou na hlavní stoku 

[1][2][3]. 

      Rovněž Řekové a Římané si uvědomovali, jak je voda pro jejich život důležitá a 

průběhu další staletí to byli oni, kteří začali stavět kanalizace a přicházeli s lepšími 

způsoby, jak odvádět odpadní vody. U Řeků v Athénách, Olympii, Samosu, Milétu a 

Alexandrii se budovaly odvodňovací systémy. Mezi nejznámější stokové stavby tehdejší 

doby je odvodnění paláce v Tyrinsu, které pochází z doby asi 1300 před n.l. nebo 

odvodnění  měst Agrigentu, Smyrny a Alexandrie z dob 5. až 4. století před n.l.. Ve 

městech byly vytvořeny strouhy, kterými byla splašková voda vypouštěna na ulici, 

případně na zahradu. U některých domů se již objevovaly první žumpy, kde se ale 

splašková voda a fekálie vylévaly ručně. Tento způsob nebyl hygienický, a proto i přes 

tyto způsoby nakládání s odpadní vodou, docházelo mezi lidmi k různým nemocem a 

epidemiím [1][2][3]. 

      Starověký Řím je v mnohých historických pramenech, které se zabývají nakládáním 

s odpadními vodami, nazýván velmi často jako město vody. Není se čemu divit, protože 

systém zásobování vodou se dá Římanům závidět ještě v dnešní době. Přes 700 bazénů, 

590 fontán a 19 akvaduktů proteklo denně asi 992 miliónů – 1,3 miliard litrů čisté vody. 

Jen pro představu, dnešní Řím má zhruba 3 milióny obyvatel, což je asi trojnásobek, než 

byl v římské říši. Přesto je i zlomek předchozího množství naprosto dostačující. Řím má 

dnes dodávku vody na osobu než jakékoliv jiné hlavní město ve světě. Vůbec největším 
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úspěchem Římské říše v oblasti stokových staveb je ale odvodnění Říma systémem 

Cloaca maxima. Tento kanalizační systém, který byl považován za svatý, protože se 

předpokládalo, že z Říma odnese veškeré epidemie a nemoci, byl vybudován roku 510 

před n.l. a veškeré dešťové a splaškové vody jím byly odváděny nepřetržitým proudem 

vody do řeky Tibéry. Nepřetržitý proud vody byl způsoben odvodem vod z městských 

lázní, akvaduktů, fontán a měšťanských toalet. Tento systém původně odvodňoval 

pouze nejstarší část Říma a později byl rozšířen do okrajových částí. Stoky v tomto 

systému neměly příliš velký sklon, obvykle byly 4 metry vysoké a 3 metry široké a byly 

stavěny jako otevřené kanály pod úrovní terénu. Teprve v pozdější době byly 

zrekonstruovány na uzavřené. Nejprve se používala klenba kamenná, především u 

starších částí Říma, u těch nově připojených již byla klenba cihlová. I tento systém 

s sebou nesl několik vážných problému. V období bezdeštného průtoku se v místě 

vyústění hlavního sběrače do řeky Tibery hromadily nánosy splašků, nečistot a fekálií. 

Rovněž některé žumpy, které byly konstruovány u domů, protože nebyly napojeny na 

kanalizaci, se směly vyklízet pouze v noci a za chladného počasí. To mělo za následek 

průsak do studní a podzemních vod, tudíž nastala i jejich kontaminace a propukaly 

nejrůznější epidemie. Tento důmyslný kanalizační systém se však s dalším historickým 

vývojem města vyvíjel také. Byl neustále opravován a zdokonalován a jeho činnost 

pronikla až do současného 21. století, a teprve před pár lety byly i poslední částí 

systému Cloaca maxima připojeny ke kanalizační síti nové [1][2][3][4]. 

      Kolem roku 1000 přišli Římané o vodovodní potrubí, které nechal zničit německý 

císař Otto III. za své vyhnání z říše. Řím byl tak závislý na vodě z Tibery, která byla 

infikovaná, a veškeré hygienické praktiky byly zapomenuty. Stavění žump vedle fontán, 

ukládání fekálií vedle domů a zřizování hřbitovů mělo za následek epidemie a nemoci, 

na které umírala spousta lidí a tento stav trval až skoro do 19. století [3]. 

      V Paříži, ve které žilo přes 500 tisíc obyvatel, a byla největším městem Evropy, byla 

situace tak vážná, že Akademie věd hledala způsob, jak vyčistit město od exkrementů a 

odpadů, které jsou ve vodě nežádoucí. Až v polovině 19. století za vlády Napoleona III. 

se v Paříži začala stavět kanalizační síť, pod níž byl podepsán inženýr Eugene Belgrand 

[3]. 

      V Berlíně, který byl hlavní Pruským městem, byl ještě roku 1821 pouze jediný 

veřejný záchod, veškeré fekálie byly z kbelíku nakládány na vůz a odváženy za město. 

Berlín neměl vůbec žádný kanalizační systém [3]. 

      V Londýně byl odvod odpadních vod založen na odvodnění pomocí přirozených sítí 

potoků a příkopů, které měli nesouvislé uspořádání. Veškeré fekálie byly všeobecně 

ukládány do žump, které se nacházely pod podlahou v domě, a které byly pravidelně 

vyprazdňovány. Kolem roku 1770-1780 se již stal běžným splachovací záchod, který 

byl vypouštěn do žumpy, ovšem až do roku 1817 bylo nezákonné odvádět splašky 

z žumpy do kanalizace. V této době Londýn sužovaly problémy rychlého populačního 

růstu, a když roku 1817 překročil počet obyvatel jeden milion, bylo jediným řešením 

povolit vypouštění žump do kanalizace, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních vod 

nebo studní a zabránilo se tak vzniku různých epidemií. I tehdy však byly domovní 

žumpy vážným zdravotním problémem v chudých oblastech, a proto v roce 1847 bylo 

odstraněno 200 000 domů, které stále nebyly připojeny do kanalizace, a používali 

žumpu. Kolem roku 1850 byl v Londýně jiný problém a to s řekou Temže. Ta byla 

špinavá a páchnoucí, přímo se podílela na šíření smrtící cholery a říkalo se jí ,,světová 

stoka“.  V Londýně se vyskytovala epidemie cholery v letech 1848 – 1849, 1854 a 1867, 
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a zabila desítky tisíc Londýňanů. Průlom nastal, když Viktoriánský reformátor Edwin 

Chadwick vášnivě argumentoval pro oddělený systém odvodňování, jeden pro splašky a 

druhý pro dešťovou vodu. Dále argumentoval pro málo-profilové, levné, samočistící 

kanalizační potrubí, především ve velkých zděných tunelech. Nicméně, díky složitostem 

a nákladům na konstrukci dvou oddělených systému zabránilo uvedení jeho myšlenky 

do provozu. Řešení nakonec našel Joseph Bazalgette, který měl v plánu postavit několik 

‘‘kombinovaných“ lapačů na severu a na jihu od řeky a odnesení obsahu kanalizace na 

východ Londýna. Jeho plán byl schválen a postaven roku 1875. Spousta částí tohoto 

systému se v Londýně používá dodnes. Problém se však přesunul opět jinde a to u 

výpusti do Temže na jejím dolním konci. Výpusť a okolní břehy byly velmi silně 

znečištěné. Biologické čištění bylo zavedeno v roce 1920 a další zlepšení následovala. 

Nicméně, až roku 1970 byla kvalita vody v Temži taková, že losos v řece byl 

samozřejmostí. Pojetí hygienického zabezpečení vody bylo, zejména ve druhé polovině 

19. století, díky Londýnu rozšířeno téměř do celé Evropy a za oceán [1][2][3][5]. 

 2.2. Historie městského odvodnění v Čechách 

      První stavba v Čechách, která odváděla splaškovou vodu mimo dané obydlí nebo 

stavbu, byla štola, která odvodňovala Strahovský klášter v Praze a odváděla tuto vodu 

směrem na Malou Stranu. V té době již existovaly samozřejmě už i žumpy nebo hnojiště 

na dvorech, kde lidé ukládali své splašky. Na začátku 14. století se v Praze začalo 

s dlážděním ulic, což mělo za následek, že se začaly dláždit i uliční stoky. První zmínka 

a vydlážděné stoce pochází z roku 1310. Roku 1331 byla situace znečistění ulic a měst 

v celých Čechách hrozivá stejně jako prakticky v celé Evropě. Pro nečistoty byl uzavřen 

Kostel sv. Valentina, ačkoliv byl vydán zákaz vypouštění splašků na ulici. Ze stejného 

roku pochází ale také záznam o prvním kanále v Čechách, který odvodňoval dům 

pražského probošta v Ostruhově ulici. Od téhle doby se městská rada Nového města 

pražského snažila o to, aby zmírnila nebo úplně zamezila znečištění ulic. Například 

v roce 1364 byl koželuhům vydán zákaz prát kůže na břehu pod Zderazem. Roku 1380 

byl vydán zákaz, podle kterého už se na ulici nesměla pustit prasata. Roku 1396 už 

nesměli koželuhové Na poříčí vypouštět splašky na ulici. Další zákaz, podle kterého se 

nesměly na ulici být vylévány nočníky a vyhazovány odpadky, už byl v případě 

porušení velmi vysoce pokutován. Tento zákaz byl vydán roku 1407 a z roku 1413 

pochází vůbec první záznam o čištění ulic. Velké zlepšení poměrů nastalo za doby Karla 

IV. Pavlačové záchody se umísťovaly na zadní stranu domů a tak se výrazně omezilo 

znečištění ulic. Dešťová voda byla sváděna do kanálů. Největším problémem tak bylo 

zakládání studen v blízkosti žump nebo hnojišť, jako tomu bylo po celé Evropě. Proto 

také Prahu, stejně jako celou Evropu, napadaly nejrůznější epidemie. Roku 1422, v době 

kdy byl obléhán Karlštejn, použili pražané v boji proti obráncům 800 soudků výkalů, 

čímž výrazně vyčistili žumpy ve městě [1]. 

      Roku 1585 v době, kdy v Praze naplno řádila morová epidemie, bylo vydáno 

královské nařízení. Toto nařízení zakazovalo vypouštět prasata na ulici, kydat hnůj na 

ulici, řezníkům bylo zakázáno vypouštět krev na ulici a bylo zakázáno vyhazovat 

z domů odpadky a nečistoty na ulici. Za vlády Rudolfa II. se veškerý odpad denně 

povinně vynášel na vltavský břeh. V roce 1660 nechali jezuité vybudovat klenutou 

stoku, která odvodňovala Klementinum, a zároveň se rozhodlo, aby byla zřízená klenutá 

stoka, která vedla od kostela sv. Jindřicha k městským hradbám [1]. 

      Pražská kanalizace se začala výrazněji budovat až na konci 18. století. V období 

1816-1828 došlo k největšímu rozmachu budování kanalizací. Zasloužil se o to nejvyšší 
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městský purkrabí hrabě Karel Chotek, který nechal vybudovat 44 km stokové sítě. 

V roce 1865 vznikl úřad pro správu pražské kanalizace a následně roku 1876 vznikl 

Komitét pro řešení kanalizačních otázek. Roku 1883 vzniká nově Samostatný stavební 

úřad kanalizační. V roce 1884 byla vypsána soutěž, která měla za úkol odkanalizovat 

historické jádro města. V roce 1888 vznikla Kanalizační kancelář magistrátu města 

Prahy, která fungovala až do poloviny 20. století. Rozvoj města se ale nedal uskutečnit 

bez dobré fungující stokové sítě a čištění odpadních vod. Proto je v roce 1889 vypsána 

soutěž na odkanalizování historického jádra opakovaně, ale už jako mezinárodní a navíc 

je soutěž doplněna o podmínky, že musí být vystavěna čistírna odpadních vod. Roku 

1893 je anglický inženýr W.H. Lindley pověřen, aby vypracoval plán pražské 

kanalizační sítě, a také projekt ,,kanalizační“ čistírny. Veškeré přípravné práce byly 

ukončeny v roce 1899 a začalo se s výstavbou kmenových stok. Stoková síť podle 

projektu W.H. Lindleye je funkční dodnes. Lindley kromě historických částí zahrnul do 

plánu také pražská předměstí, která se později stala součástí Prahy, tudíž to byl od 

anglického odborníka velmi prozíravý krok. Lidndley zároveň neprojektoval čistírnu 

odpadních vod, kterou nechal postavit, a patřila k těm nejmodernějším v Evropě. Byla 

zde používána technologie mechanického čištění s možnosti intenzifikace výkonu 

chemickým srážením. Celá tato stavba začala pracovat od roku 1906. V roce 1920 po 

nové územní organizace a vzniku „Velké Prahy“ měla stoková síť 294 km, v dnešní 

době má pražská stoková síť délku přesahující 1200 km [1][3]. 

      Mezi nejstarší systémy odvodnění v České republice patří odvodnění Brna, když 

soustavná kanalizace byla vybudována v sedmdesátých letech 19. století a dodnes jsou 

stoky zachovány [3]. 

 2.2.1. Historie městského odvodnění v Ostravě 

      První zmínka o kanalizaci na území Ostravy není nijak datována, tudíž nemůžeme 

přesně říct, ve kterém roce se začaly stavět a používat. Tato kanalizace byla velmi 

jednoduchá, šlo o otevřené příkopy, které byly podél hlavních ulic a svažovaly se do 

nejbližšího náhonu nebo vodoteče. V roce 1844 byl v Ostravě vybudován první odpadní 

kanál, který vedl z papírny do řeky Ostravice. Roku 1850 rozhodl okresní úřad, že každý 

dům musí mít vybudovanou svou žumpu, do které ale nemohla téct dešťová voda. 

Krátce po roce 1890 se začaly budovat samostatné kanalizační sběrače v jednotlivých 

obcích dnešního města a k jejich plnému sloučení došlo v roce 1924. V letech 1928-

1930 byl postaven hlavní kanalizační sběrač, který byl dlouhý 2,5 km a 2 km dlouhé 

podružné sběrače. V roce 1935 měla Ostrava již 115 km stokové sítě. Problém byl, že 

odpadní voda neodtékala do ČOV, ale do vodoteče. Výstavba a rozvoj stokové sítě byl 

přerušen kvůli 2. světové válce [6]. 

      Tento rozvoj započal opět v roce 1951, kdy byly zpracovány první projekty na 

výstavbu ČOV v Ostravě-Porubě a ČOV v Ostravě-Zábřehu. Stalo se tak v důsledku 

nového zákonu o vodách, kdy kanalizační systémy nemohly být ukončeny výpustí do 

recipientu. ČOV v Ostravě-Porubě byla dokončena v roce 1955 a ČOV v Ostravě-

Zábřehu v roce 1957. Do roku 1969 byla zprovozněna také ÚČOV a ČOV Třebovice. 

V dalších letech ale vlivem poddolování území a stárnoucí technologie ČOV, se 

vyskytovaly problémy, kdy ČOV nestíhaly čistit odpadní vody, proto v roce 1987 se 

začala budovat nová ÚČOV, jehož součástí je i páteřní sběrač D, která je veden od 

ÚČOV do Zábřehu. Stavba ÚČOV skončila v roce 1996 a byla uvedena do provozu, 

ovšem hned v létě roku 1997, kdy Ostravu zasáhly mohutné povodně, byla ÚČOV 
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zatopena a následně vyřazena z provozu. Znovu do provozu se ÚČOV dostala v roce 

1998, kdy byla současně odstavena i ČOV Zábřeh [6]. 

      Dnes měří kanalizační síť Ostravy včetně přípojek zhruba 1017 km a odvádí odpadní 

vody jak od obyvatelstva, tak od podnikatelských průmyslových subjektů [7]. 

 2.3. Účel odvodnění 

      Lidé budují městská odvodnění za účelem zachovat a vylepšit podmínky pro život 

na Zemi, a aby tím zabezpečili trvalý hospodářský růst, který se dnes ve všech 

hospodářsky vyspělých státech nazývá „trvale udržitelný rozvoj“. Trvale udržitelný 

rozvoj je definován jako rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby. 

Odvodnění měst patří jak stavebně, tak i finančně k nejnáročnějším a nejsložitějším, 

proto se na návrh odvodnění soustředí jak vědecký výzkum, projekční praxe, tak i 

legislativa. Stokové sítě v dnešní době představují velmi důležitou část integrovaného 

celku soustavného odkanalizování, který se spolu s městským rozvojem také neustále 

rozvíjí. Návrhy tohoto systému městského odvodnění se zabývá obor „Stokování“. Tyto 

systémy městského odvodnění slouží k tomu, aby veškerá odpadní voda byla dopravena, 

aniž by ohrozila život či majetek obyvatel v dané oblasti a vše tak musí být provedeno 

tak, aby vše bylo v souladu  s požadavky bezpečného hydrologického režimu 

povrchových a podzemních vod. Systémy odvodnění musí také zajistit člověku ochranu, 

aby nebyl vystaven škodlivým vlivům hydrologických stavů na daném území. Současně 

musí zabránit, aby vody, které překročili limitní koncentraci chemických, fyzikálních a 

biologických parametrů, a které tak ohrožují kvalitu přírodních vod, nemohly být 

vypuštěny ze zájmového území [3][8]. 

 2.3.1. Klasická koncepce odvodnění 

      Hlavním znakem klasické koncepce je co nejrychleji odvést odpadní vodu 

z městského povodí tak, aby nebylo ohroženo obyvatelstvo, nebyly negativně ovlivněny 

povrchové a podzemní vody a aby bylo zamezeno omezení dopravy. Nejdůležitější 

podmínkou pro odvodňovací systém v této koncepci při jejich navrhování byla vysoká 

hydraulická účinnost a dimenzování. 

      Tato koncepce odvodnění může mít ale negativní vliv na životní prostředí. Voda se 

totiž na povodí nevrací přirozenými cestami, ale je do něj vrácena nárazově na několika 

místech, kdy už prošla kvantitativními a kvalitativními změnami. Toto má za následek 

nepřiměřeně zrychlený průtok v malých tocích. Dalším nežádoucím vlivem jsou balastní 

vody. Balastní vody se do systému dostaly prosáknutím podzemní vody v důsledku 

netěsnosti sítě a kanalizačních přípojek, přepadem z vodojemu a únikem z vodovodního 

řadu. Mohou mít negativní vliv jak na provoz ČOV, tak i na odlehčování do recipientu 

za bezdeštného průtoku. Také když se dešťový odtok přímo vypouští do recipientu 

z urbanizovaného území, dojde k přenosu znečišťujících látek do recipientu. Stručně lze 

klasickou formu tedy popsat, že řeší pouze objemové problémy, jak dostat vodu co 

nejrychleji z urbanizovaného území, ovšem dopady na životní prostředí se nezohledňují 

[3][9]. 

 2.3.2. Moderní koncepce odvodnění 

      Rozdíl mezi moderní koncepcí odvodnění a klasickou koncepcí odvodnění je 

v celkovém pohledu na vliv urbanizace na životní prostředí, především na vody 

podzemní a povrchové. Důležitým pojmem pro moderní koncepci odvodnění je pojem 
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„Integrovaný systém odvodnění“. Je to systém, kterým se rozumí celkový systém 

městského odvodnění. Integrovaný systém je vlastně definován jako systém interakce 

mezi dvěma nebo více systémy, tj. kanalizace, ČOV a recipient. Dnes už jsou 

integrované systémy častější než dříve. Důvod je jednoduchý. Nejdůležitější bylo 

rozdělit zodpovědnost za plánování a řízení kanalizací, čistíren odpadních vod a 

recipientu. Tato administrativní roztříštěnost a rozpory ve vědeckém myšlení 

způsobovaly, že integrovaný systém nebyl dříve používán [3][10]. 

      Zatímco klasická koncepce odvodnění dané prvky navrhovala a provozovala 

odděleně, v integrovaném systému se přistupuje k zohlednění návrhu a provozu 

jednotlivých částí a poté dochází k hodnocení vzájemných vazeb a ovlivnění dílčích 

prvků systému. Moderní koncepce odvodnění se řeší za pomoci emisní strategie nebo 

imisní strategie [3]. 

- Emisní strategie 

      Podstatou emisní strategie je určení daných limitů, aby mohly odpadní vody být 

vypouštěny z výustí stokových systému a ČOV podle geopolitické příslušnosti, aniž by 

byl brán zřetel na stav recipientu. Tato strategie zjednodušuje jak formulovat požadavky 

na systém městského odvodnění, zadání daného cíle projektu městského odvodnění, tak 

také zjednodušuje kontrolu projektovaných funkcí systému [3]. 

      Tato strategie má ovšem také svou nevýhodu, která spočívá v malé efektivnosti 

stokové sítě nebo ČOV, protože stanovení parametrů není provedeno podle konkrétních 

podmínek a problémů, jež se vyskytují v dané lokalitě [3]. 

- Imisní strategie 

      Základ této strategie souvisí se znalostmi různých ekologických souvislostí a 

podmínek v recipientu, aby bylo možno vypouštět vody do recipientu. Hlavním bodem 

je formulace konečného stavu, kterého bude v recipientu dosaženo. Následuje návrh 
odvodňovacího systému, jež tyto podmínky zabezpečí. Imisní strategie se uplatňuje 

tehdy, je-li řešení opřeno o konkrétní požadavky řešeného povodí, jež jsou obvykle pro 

jednotlivé lokality jiné [3]. 

      Nevýhodou imisní strategie je nákladnost a technická náročnost, jelikož se často 

musí použít různé moderní návrhové prostředky matematického modelování. Stokový 

systém zároveň musí spolehlivě převést dešťové přívaly mimo městské povodí, a 

zároveň musí být jeho funkce v souladu s požadovanými limitními hodnotami [3]. 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Woznica: Možnosti způsobů nakládání s odpadními vodami 
 

2014 Stránka 8 
 

3. Současné způsoby nakládání s odpadními vodami 
 

      Člověk ke svému životu nutně potřebuje vodu, to je jedna z hlavních potřeb. Aby 
však mohl člověk tuto potřebu uspokojit, musí být voda neznečištěná a v požadované 

jakosti, protože špatná jakost vody, může člověk přinést různé a vážné zdravotní 

komplikace. V dnešní době je zhoršená jakost vody přisuzována hlavně zvyšujícímu se 

růstu počtu obyvatel na Zemi a také průmyslu, který se neustále rozšiřuje. Odpadní vody 

jsou jedním z hlavních zdrojů, které znečišťují povrchové i podzemní vody a tím pádem 

zhoršují i její kvalitu. Proto je v dnešní době nakládání s odpadními vodami velmi 

důležité.  

3.1. Odpadní vody 

      Odpadní voda je definována vodním zákonem č. 254/2001 Sb. (§ 38) jako voda 

použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, 

zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud má po použití změněnou jakost (složení 

nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků 

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

vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro 

vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními 

vodami průsakové vody ze skládek odpadu [11]. 

 

      Odpadními vodami jsou označovány: 

- odváděny stokovou sítí a je jedno, jak se do ní dostaly; 

- vody, které patří k zařízení na odvodnění pozemních staveb a jsou odváděny 

pomocí drenáží; 

- podzemní vody, které jsou odčerpávány z hydraulické ochrany u rafinérií, 

průzkumů těžebních činností, skladů s ropnými látkami a různých odkališť, 

např. z energetické, chemické či rudné výroby; 

- vody, které byly jakýmkoliv způsobem znečištěny ve výrobním provozu; 

- tekuté odpady [3][8]. 

      Do stokové sítě by neměly vnikat následující látky: 

- radioaktivním, infekčním a jiným, které by mohly ohrozit bezpečnost 

obyvatel, způsobit neúnosný zápach nebo ohrozit bezpečnost nebo dokonce 

zdraví pracovníků, kteří obsluhují stokovou síť; 

- nabalujícím se a lehce sedimentujícím, protože jsou to látky, které způsobují 

a závady, když protékají stokovou sítí, nebo ohrožují provoz ČOV; 

- které by mohli narušit materiál stokových sítí a ČOV; 

- veškeré hořlavé a výbušné látky; 

- které když se smísí se vzduchem nebo vodou, mohou tvořit směsi, které jsou 

výbušné, otravné nebo dusivé; 

- které při smísení s jinými látkami vyskytující se ve stokové síti mohou 

vytvořit jedovaté látky; 

- jedy, omamné látky, žíraviny, pesticidy; 

- ropným látkám a ropě, které přesahují 5 mg.l-1 u systému, kde odvodnění je 

bez ČOV, 20 mg.l-1 u systému, kde odvodnění je ukončeno ČOV; 
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- solím, které jsou v zimě použity k údržbě komunikace a přesahují množství 

300 mg.l-1 [1]. 

 

Vypouštění OV 

      Vodoprávní úřad musí vydat povolení tomu, kdo chce odpadní vody vypouštět. Toto 

povolení musí mít obce (ČOV), fyzické osoby (DČOV), drobní živnostníci (předčištěné 

odpadní vody). Pokud je odpadní voda vypouštěna bez vědomí a souhlasu vodoprávního 

úřadu, hrozí provinilci pokuta. Fyzické osoby mohou být pokutovány až do výše 50 000 

Kč, právnická osoba nebo podnikající osoby až do výše 1 000 000 Kč. 

      Pro odvodnění a někdy i zneškodnění odpadních vod z urbanizovaného území jsou 

používány veřejné kanalizace. Nejvyšší povolenou míru znečištěných vod, které jsou 

vypouštěny do veřejné kanalizace, jejich nejvyšší možné množství, popřípadě seznam 

látek, které nesmějí vniknout do veřejné kanalizace je obsaženo v „Kanalizačním řádu“. 

Veškeré odpadní vody se před opětovným vypuštěním do vodoteče musí vyčistit 

[1][12]. 

3.1.1. Dělení odpadních vod 

      Podle nařízení vlády č. 61/2001 Sb. (§ 2) se odpadní vody dělí na dva typy: [13] 

- Průmyslové odpadní vody – „Pro účely tohoto nařízení se rozumí odpadní vody 

uvedené v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, jakož i odpadní vody v této části 

přílohy neuvedené, jsou-li vypouštěných z výrobních nebo jim obdobných 

zařízení.“ 

- Městské odpadní vody – „Pro účely tohoto nařízení se rozumí odpadní vody 

vypouštěné z domácností nebo služeb, vznikající převážně jako produkt lidského 

metabolismu a činností v domácnostech (splašky), popřípadě jejich směs 

s průmyslovými odpadními vodami nebo se srážkovými vodami.“  

      Dle normy ČSN 75 6101 mohou být odpadní vody rozděleny podle původu a druhu 

znečištění na: 

- splaškové, 

- průmyslové, 

- infekční, 

- ze zemědělství, 

- dešťové (srážkové) včetně vod z tání sněhu a ledu a 

- ostatní odpadní vody. 

Splaškové odpadní vody 

      Splaškové odpadní vody jsou vody, které pocházejí z domácností, kuchyní, 

koupelen, prádelen, sociálních zařízení, technické občanské vybavenosti školy, objektů 

ubytování, restaurací apod. a obsahují zejména organické látky. Tyto vody obsahují 

velká množství různých záchodových odpadních hmot, pracích prostředků, mycích 

prostředků, zbytků jídel a velké množství choroboplodných zárodků, které jsou 

nebezpečné. Splaškové odpadní vody jsou zabarveny šedou případně šedohnědou 

barvou a zapáchají. U čerstvých splašků není zápach velmi intenzivní, ale po uplynutí 

několika hodin, po vyčerpání kyslíku, začínají probíhat anaerobní biologické pochody a 
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splašková voda intenzivně tmavne a zapáchá, což je způsobeno reakcí sulfidické síry se 

sloučeninami železa, kdy se vylučuje FeS [3][12][14][15]. 

      Největší podíl v těchto odpadních vodách mají fekálie a moč, protože téměř 80 % 

látek organického původu pochází právě z fekálií a moči. V našich klimatických 

podmínkách se teplota splaškových vod pohybuje v rozmezí 5-20 °C a hodnota jejich 

pH je v rozmezí 6,8-8,5 a je tedy mírně alkalická. KNK4,5 se nachází většinou v rozmezí 

od 2 do 8 mmol/l [3][14][15]. 

      Anorganické látky ve splaškových odpadních vodách jsou: [3] 

- Chloridy – pocházejí hlavně z moče; 

- Sloučeniny dusíku – ve splaškových vodách se vyskytují především ve formě 

amoniakálního dusíku, volných a vázaných aminokyselin a močoviny; 

- Sloučeniny fosforu – většinou jejich původ pochází z moči a fekálií, ovšem 

vyskytují se i jako polyfosforečnany z pracích a čistících prostředků; 

- Sloučeniny síry – jen velmi malé množství je organicky vázané, způsobuje 

korozi betonového zdiva ve stokách. 

     Organické látky ve splaškových odpadních vodách dělíme na: [3] 

- Biologicky rozložitelné – pro zjištění organických látek je užíváno stanovení 

nepřímým ukazatelem (BSK5). Někdy se také stanovuje BSK20 a ve 

Skandinávii např. BSK7. 

- Biologicky nerozložitelné nebo těžko rozložitelné – obsah těchto látek 

zjišťujeme pomocí CHSKCr a CHSKMn, popřípadě Corg (v zahraničí TOC). 

CHSK je spolu s BSK5 nejdůležitější parametr pro posuzování znečištění splaškových 

vod. 

       Ostatní organické látky ve splaškových odpadních vodách jsou: [3] 

- Sacharidy a další organické bezdusíkaté látky – pektiny, škrob, celulosa, 

hemicelulosa; 

- Lipidy – tuky, vosky, steroidy, fosfolipidy; 

- Tenzory; 

- Komplexotvorné látky; 

- Léčiva. 

      Množství splaškových odpadních vod je závislé na bytové vybavenosti, což jsou 

např. sprchy, koupelny, přívody teplé vody a další, a je téměř stejné jako spotřeba pitné 

vody. V České republice se uvažuje průměrná hodnota množství splaškových vod 110-

120 l/os*den. Tato hodnota se může podle jednotlivých regionů zvýšit o 20 až 30 litrů. 

Abychom mohli vypočíst množství splaškových vod, musíme zohlednit výhledový stav 

obyvatelstva a vybavenost průmyslu, které by mohli případně ovlivnit spotřebu vody. 

Tento stav je stanoven ve výhledu nejméně 30 let [3]. 

- Maximální průtok splaškových vod 

         maxmax
24

k
Q

Q d                (1) 

kde 
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Qd – denní průtok 

kmax (součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti) je závislý na počtu připojených 

obyvatel. S rostoucím počtem připojených obyvatel klesá. Jeho hodnoty jsou uvedeny 

v normě ČSN 75 6101 v Tab. 1 [3]. 

 

- Minimální průtok splaškových vod 

minmin
24

k
Q

Q d                    (2) 

 

kde 

Qd – denní průtok 

kmin (součinitel minimální hodinové nerovnoměrnosti) je závislý na počtu připojených 

obyvatel. S rostoucím počtem připojených obyvatel roste. Jeho hodnoty jsou uvedeny 

v normě ČSN 75 6101 v Tab. 1 [3]. 

 

- Stoky splaškové sítě oddílné soustavy 

2max QQnsp                                                                   (3) 

 

Tyto sítě jsou dimenzovány na dvojnásobek maximálního hodinového průtoku [3]. 

 

 

Dešťové odpadní vody 

      Jsou to vody, které se skládají ze všech typů atmosférických srážek. Tyto srážky 

spadnou na dané území a poté odtékají do stok. Srážky můžeme rozdělit buď na 

kapalné, nebo pevné.  

 

      Dále můžeme dešťové vody rozdělit na znečištěné nebo neznečištěné. U tohoto 

rozdělení záleží, z jakého povrchu dešťové vody odtékají. 

 

Znečištěné dešťové odpadní vody – Vody odtékají z povrchů, které jsou znečištěné 

nebo ze silničních komunikací. Patří zde také vody, které jsou splachovány z areálů, kde 

probíhá průmyslová výroba, a také ze zemědělských areálů. Tyto vody jsou odváděny 

buďto jednotnou nebo oddílnou soustavou stok, nebo mohou být čištěny. 

a) Znečištění anorganického původu – fosforové a dusíkaté sloučeniny, síranové a 

chloridové anionty, těžké kovy. 

b) Znečištění organického původu – ropné látky, pesticidy, dioxiny, chlorované 

uhlovodíky, fekální koliformní bakterie, enterokoky. 

 

Neznečištěné dešťové odpadní vody – Vody, které odtékají ze silničních komunikací, na 

kterých je malý provoz, parkovišť, střech, zahrad, parků a pěších zón. Tyto vody jsou 

v nejvyšší možné míře vsakovány nebo je samostatnou stokou oddílné dešťové soustavy 

odvedena do recipientu. Dalšími možnostmi jsou akumulace a škrcený odtok a 

akumulace pro využití v domácnosti a odpařování z volné hladiny [1][3][12]. 

 

      Vsakování je technologie, která způsobuje nejméně problémů a je nejméně náročná. 

Dešťová voda může být vsakována podzemně nebo povrchově. Tento způsob je v jistém 

smyslu podobný jako akumulace se škrceným odtokem. Akumulační nádrž je zasazena 
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do zasakovací rýhy nebo průlehu a její objem odpovídá dvouletému dešti. Velikost 

nádrže je závislá na propustnosti zeminy. V písčitém podloží, kde je propustnost dobrá, 

se volí menší akumulační nádrže, v jílovitém podloží budou nádrže větší. Celý princip 

vsakování funguje tak, že dešťové svody, na kterých jsou filtry mechanických nečistot. 

Svody nejsou nijak napojeny na kanalizaci. Tímto způsobem dochází také 

k obohacování podzemních vod, poskytujeme více vody vegetaci a část vody se vrací do 

malého vodního cyklu [16]. 

 

Obrázek 3.1. Vsakovací nádrž v úpravně vody Káraný [3] 

      Odvádění dešťové odpadní vody kanalizací je způsob likvidace odpadní vody, který 

se prováděl již 2600 let před n. l. aby obydlí byla suchá. Odvádění dešťové odpadní 

vody stokou dešťové soustavy je prováděno tak, že dešťové svody jsou napojeny přímo 

na kanalizační přípojku a veškerá dešťová voda je kanalizací odvedena z místa spádu 

rovnou do vodoteče. Veškerá dešťová voda se musí stíhat odvádět, proto jsou 

kanalizační přípojky dimenzovány podle intenzity deště, odvodňované plochy, 

sklonitosti střech a druhu používané krtiny [16]. 

 

      Akumulace a škrcený odtok je způsob, kterým se také odvádí dešťová voda pomocí 

kanalizace do recipientu. Celý princip tohoto způsob je ale založen na usazení 

akumulační nádrže mezi dešťové svody a kanalizační přípojku, ta okamžitě zachytí 

spadené srážky, dochází ke krátkodobému zadržení dešťové vody a posléze je postupně 

uvolňována do kanalizace malým odtokem. Akumulační nádrž je běžně dimenzována na 

dvouletý déšť a povolená rychlost odtoku je stanovená tím, kdo kanalizační síť 

provozuje [16]. 

  

      Akumulace pro využití v domácnosti je prováděna tak, že se dešťová voda zadržuje 

na pozemku. K tomuto účelu musíme mít nádrž na dešťovou vodu. Její velikost záleží 

na tom, co máme v úmyslu dělat s akumulovanou srážkovou vodou. Může být použita 

například na splachování záchodů, mytí auta nebo zalévání zahrad [16]. 
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      Odpařování z volné hladiny se provádí v místě, kde je dostatečně velká plocha, 

abychom mohli vytvořit jezírko. Tato jezírko, od které se dešťová voda odvádí, je od 

podloží izolované hydroizolací. Voda se odpařuje jak z jezírka, tak i z lisů rostlin, které 

mohou být v jezírku vysázeny [16]. 

 

Průmyslové odpadní vody 

      Průmyslové odpadní vody jsou definovány jako vody, které byly znečištěny při 

technickém provozu v různých průmyslových závodech, malých provozovnách, a které 

byly po použití vypuštěny ven ze závodu. Mezi průmyslové odpadní vody patří rovněž 

vody ze zemědělských závodů a objektů. Odpadní vody z průmyslových odvětví se od 

ostatních výrazně liší v síle znečištění. Hlavní fyzikální vlastnosti odpadních vod je 

obsah pevných látek, zápach a teplota. Obecně platí, že průmyslové odpadní vody 

mohou obsahovat suspendované, koloidní a rozpuštěné (minerální a organické pevné 

látky). Kromě toho může být buď příliš kyselina, nebo alkalická a může obsahovat 

vysoké nebo nízké koncentrace barevných látek. Tyto odpadní vody mohou obsahovat 

inertní, organické nebo toxické látky a případně i patogenní bakterie. Tyto odpadní 

mohou být vypouštěny do kanalizace za předpokladu, že nemají nepříznivý vliv a 

nežádoucí účinky na kanalizaci. Průmyslové odpadní vody mohou být vypuštěny do 

veřejné kanalizace a mohou být čištěny společně s ostatními splašky (městskými 

odpadními vodami) pouze za předpokladu, že jsou znečištěny látkami, které tuto 

podmínku dovolují, nebo se musí předčistit před vypuštěním do veřejné kanalizace 

[1][17]. 

 

      Průmyslové odpadní vody se podle kvality dělí na: [18] 

- škodlivé, 

- relativně neškodné, 

- znečištěné biologicky rozložitelnými látkami a 

- vody znečištěné anorganickými případně organickými látkami. 

 

      Průmyslové odpadní vody mohou obsahovat anorganické i organické látky. 

 

Anorganické látky - zahrnují volný amoniak, organický dusík, dusitany, dusičnany, 

organický fosfor a anorganický fosfor, chloridy, sírany. Ve stopových prvcích se 

v těchto vodách mohou objevovat také těžké kovy. Těžké kovy mohou mít toxické 

účinky, proto určení množství těžkých kovů, je zvláště důležité pro další využití čištěné 

průmyslové odpadní vody. V průmyslových vodách se vyskytují také plyny, jako je 

například sirovodík, kyslík, metan a oxid uhličitý. Přítomnost sirovodíku se neurčuje jen 

proto, že je to velmi jedovatý plyn, ale také proto, že může mít vliv na údržbu 

kanalizace, protože může způsobit korozi. Měření rozpuštěného kyslíku se zase provádí 

s cílem kontrolovat aerobní procesy biologického čištění [17][18]. 

 

Organické látky - V průběhu let, byla řada různých zkoušek vyvinuta s cílem určit 

obsah organických látek průmyslových odpadních vod. Obecně lze říci, že testy mohou 

být rozděleny na ty, ve kterých se měří koncentrace hrubé organické hmoty větší než asi 

1 mg/l, a na ty, ve kterých které se měří koncentrací stopových prvků v rozmezí od 10
-12

 

až 10
-3

 mg/l. Laboratorní metody dnes běžně užívané k měření množství hrubých 

organických látek (více než 1 mg/l) v odpadních vodách jsou: BSKn, CHSKCr a TOC. 
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Stopové prvky organických látek se stanovují pomocí instrumentálních metod, a to 

spektrofotometrie a chromatografie [17][18]. 

 

      Průmyslové vody mohou mít negativní vliv jak na ČOV, tak i na životní prostředí, 

když jsou vypouštěny do recipientu. Pokud je průmyslová voda vypouštěna na ČOV, 

která nebyla pro průmyslové vody navržena, může způsobit vážné problémy, když může 

dojít k jejich vypuštění do recipientu. Průmyslové vody taky mohou mít vliv na údržbu 

kanalizace nebo na zdraví pracovníku, kteří se o údržbu starají. Průmyslové odpadní 

vody, které jsou vypouštěné, mohou na ČOV ucpat mechanická zařízení, jako jsou česle 

nebo čerpadla. Kyseliny a louhy mohou způsobit korozi kovových částí a nakonec 

způsobit selhání. Hořlaviny a výbušné plyny jsou na ČOV také velký problém, ty 

mohou při styku se vzduchem začít vybuchovat. Mohou mít vliv na čistící procesy, když 

dojde k zaslepení filtrů, mikrofilmů nebo membrány reverzní osmózy, může dojít 

k přerušení aerobních a anaerobních procesů biologického čištění [17]. 

 

      Proces čištění průmyslových odpadních vod se dělí do tří skupin: [18] 

Fyzikální a fyzikálně chemické čištění – filtrace, sedimentace, číření, flotace, absorpce, 

iontová výměna, membránové procesy; 

Chemické čištění – srážení, neutralizace, oxidace a redukce, spalování; 

Biologické čištění – aerobní a anaerobní. 

 

Infekční vody 

      Jsou to vody, které obsahují nebo mohou obsahovat velmi nebezpečné 

choroboplodné zárodky nebo škodlivé zárodky, které by ve velkém množství soustavně 

odpadaly. Tyto vody pocházejí z infekčních oddělení v nemocnici, mikrobiologických 

laboratoří, výroben očkovacích látek, z přidružených provozů, TBC sanatorií [1][12]. 

       

      Než jsou odpadní vody vypuštěny do stokové sítě, musí být zabezpečeny tak, že do 

stokové sítě jako infekční vody vůbec nepřijdou, neboť jsou hygienicky zabezpečeny 

nebo se likvidují samostatně již v místě vzniku. Tyto vody se čistí zvláštními způsoby, 

jako je například sterilizace vysokou teplotou. Tato sterilizace se používá pro odpadní 

vody ze zubních ordinací a zubních laboratoří. Tyto vody je třeba přečistit 

v amalgámových separátorech, protože z amalgámu jsou vyrobené zubní plomby, než 

jsou vody vypuštěny do veřejné kanalizace a na ČOV [19]. 

 

      Norma ČSN 75 6406 z dubna 1996 uvádí zásady pro odvod odpadních vod ze 

zdravotnických zařízení. Tato norma říká, že u odpadních vod, které obsahují 

choroboplodné zárodky takového druhu a v takovém množství, musí být vyžadována 

opatření před jejich vypuštěním do veřejné stokové sítě. Odpadní vody, u nichž jsou 

překročeny hodnoty znečištění radionuklidy, tak je nelze vypouštět do prostředí. Norma 

výslovně stanovuje, že tyto hodnoty jsou stanoveny vodohospodářským orgánem a 

orgánem hygienické služby. Odpadní vody ze zdravotnických zařízení: Infekční a/nebo 

radioaktivní odpadní vody odtékající ze zdravotnických zařízení. Normalizovány jsou 

zejména: pokyny pro navrhování stokové sítě, kanalizačních přípojek a samostatné 

čistírny pro zdravotnická zařízení, zneškodňování radioaktivních odpadních vod, dále 

čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení a konečně požadavky na provoz [20]. 
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Odpadní vody ze zemědělství a zemědělské výroby 

      Jsou to vody, které vznikají v důsledku zemědělské produkce nebo zemědělské 

výroby. Jednotlivé složky odpadních vod, které vznikají, jsou dány typem farmy a jaká 

výroba nebo produkce na ní probíhá. Převážná většina zemědělského provozu 

s rostlinou a živočišnou výrobou nebyla v minulosti navrhována a realizována tak, že by 

se bral ohled na životní prostředí. Do vodního prostředí tak prostřednictvím statkových 

hnojivy a jiných látek, které vznikly v době zemědělského provozu, byly vneseny např. 

organické látky; látky minerální povahy; látky, které jsou charakteristické pro fekální 

znečištění apod. Produkty organických látek je snižována jakost vody. Neblahý vliv na 

vodu mají především sloučeniny fosforu a dusíku. Tyto organické látky mají za následek 

změnu barvy vody, silný zápach a také změnu užitné vlastnosti vody. Statková hnojiva 

mohou být zdrojem přenosu choroboplodných zárodků pro člověka a zvířata a jsou 

zdrojem fekálního znečištění [21][22]. 

 

      V dnešní době je však legislativa vzhledem k ochraně životního prostředí daleko 

přísnější. Zemědělské podniky tak musí čím dál víc investovat do této problematiky a co 

nejvíce omezovat znečištění vod [21][22]. 

 

      Hlavní zásada je oddělit zemědělskou odpadní vodu, která vznikla při výrobě nebo 

produkci a odvést málo znečištěnou vodu mimo areál. Voda, která je působením 

produkce nebo výroby silně znečištěná, se musí mechanicko-biologicky vyčistit, 

akumulovat. Jsou-li dodrženy všechny legislativní předpisy a agrotechnické požadavky, 

smí se tato voda použít jako hnojivo nebo se smí společně s ostatními splaškovými 

odpadními vodami čistit v komunální ČOV. Aby celý systém vedl ke spokojenosti jak 

kontrolních institucí, tak občanů dané lokality, na které probíhá zemědělská produkce, 

musí být zajištěno dodržování provozních předpisů [21]. 

 

      Podle místa vzniku můžeme zemědělské odpadní vody rozdělit na: 

 

- Odpadní vody z živočišné výroby  
Se zpracováním živočišné výroby vzniká kejda. Je to směs vody, exkrementů, léků a 

desinfekčních prostředků. Její složení je závislé na tom, jaké zvířata daný provoz chová, 

jaké používá krmivo apod. 

 

      Její BSK5 je 15 až 30000 mg/l, CHSKCr je 30 až 85000 mg/l a Nc je 2 až 5000 mg/l. 

Kejda je zdrojem obsahu těkavých mastných kyselin. Díky různým procesům je zde 

velké riziko, že se utvoří výbušný metan. Vlivem mastných kyselin kejda silně zapáchá 

a zvyšuje se také amoniakální dusík. Tyto kyseliny mají vlastnost nejen snižovat pH, ale 

také čištění těchto vod se zhoršuje [21]. 

 

      V legislativě je jasně stanoveno, že v určitém období se kejda nesmí vyvážet na 

pole. Měla by se homogenizovat a používat k přímému hnojení, protože je vhodným 

hnojivem pro plodiny, které mají delší vegetační dobu, jako jsou např. okopaniny, 

pícniny, trvalé louky a pastviny. Dávky se musí zvolit podle toho, kolik hnojivo 

obsahuje dusíku, případně draslíku. Důležité jsou také nároky na pěstovanou plodinu 

[21]. 

 

      Nejvhodnější technologií pro čištění odpadních vod z živočišné výroby je anaerobní 

vyhnívání ve vyhnívací nádrži po dobu 20. až 30. dní při teplotě 37 – 40°C. Při 
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anaerobním rozkladu se uvolňuje bioplyn, který je nutné zákonně zpracovat a dále jej 

můžeme energeticky využít [21]. 

 

      Dalším produktem živočišné výroby je chlévský hnůj. Jedná se o směs tuhých a 

tekutých výkalů hospodářských zvířat a pilin nebo slámy. Slamnatý hnůj je důležité 

hnojivo. Hnojiště musí být provedeno dne předpisů, aby nebyla znečištěna a 

kontaminovaná podzemní voda, a aby nebylo hnojiště možno vypláchnout dešťovou 

vodou. Hnůj, respektive jeho výluh, se likviduj podobně jako kejda [21]. 

 

- Odpadní vody z rostlinné výroby  
Tyto vody vznikají při zpracování produktů rostlinné výroby. Jedná se například o 

silážní šťávy, které jsou velmi agresivní. Obsahují organické kyseliny, které když se 

dostanou do vody, tak způsobují umírání živočichů a rostlin. Jejich BSK5 je téměř 

80000 mg/l. Odpadní vody z rostlinné výroby musí být akumulovány v betonové nádrži 

a musí být provedena patřičná povrchová ochrana. Nádrž se musí pravidelně odvětrávat, 

jinak hrozí, že dojde k nahromadění metanu nebo sirovodíku. Silážní vody se využívají 

jako hnojivo. Tyto vodou jsou čištěny po chemické úpravě pH na biologických 

čistírnách odpadních vod s odpovídající kapacitou. Mezi další produkty rostlinné výroby 

patří minerální hnojiva a pesticidy [21]. 

- Splaškové odpadní vody 
Splaškové odpadní vody z farem, jsou odpadní vody z koupelen, WC a různých 

hygienických zařízení, které jsou součástí budovy nebo objektu. Vody by se měly 

odvádět stokovou sítí na komunální ČOV nebo čistit pomocí vlastní ČOV přímo na 

farmě. Vody se naopak nesmí smíchávat s vodami dešťovými nebo z průmyslového 

provozu [21]. 

- Odpadní vody z oplachu strojů a zařízení  
Tyto vody vznikají při čištění, opravách a jiné údržbě různých zemědělských strojů a 

taky díky malým úkapům pohonných hmot. Místo, kde byly stroje oplachovány, musí 

být zabezpečeny tak, aby se nedostaly do jiných části areálu, případně aby je nesmyla 

dešťová voda. Tyto odpadní vody by měly být mechanicky čištěny pomocí česlí, lapáku 

štěrku a lapákem ropných látek. Po vyčištění je možno vodu vypouštět přímo do 

recipientu [21]. 

- Dešťové odpadní vody 

U dešťových odpadních vod v areálu farmy by se mělo zvážit, zda je vsakování 

vhodným řešením. Protože na většině farmách existuje velká pravděpodobnost 

kontaminace, stávají se z dešťových vod vody odpadní [21]. 

- Údržba a úklid 

Jedná se o vody, které pocházejí z dezinfekcí, kterými byla dezinfikována budova, voda, 

která vznikla po údržbě vozidel a různých strojů. Toto jsou činnosti, u kterých se 

zvyšuje požadavek na spotřebu energie. Tyto vody se musí předčistit na biologické 

čistírně, než budou dále zpracovány [21]. 

 

Ostatní odpadní vody 

      Jsou to odpadní vody, které nejde zařadit do žádné z uvedených druhů odpadních 

vod, nebo které se do stokové sítě dostaly za neznámých okolností. Vody, které nejsou 

znečištěné a nejsou odváděny stokovou sítí, nejsou vodami odpadními. Tohle se týká 

vod podzemních, pramenitých, chladících, kondenzovaných nebo neznečištěných 

dešťových vod. Tyto se doporučuje odvádět tak, aby nezatěžovaly odvodňovací systém. 

Tyto vody se buď vsakují, nebo jsou odváděny samostatně do recipientu [1]. 
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Balastní vody 

      Co se balastních vod týče, jedná se také o odpadní vody. Nejsou sice rozděleny do 

skupin podle druhu a vzniku, jako tomu bylo u skupin výše, ovšem pro zatížení 

kanalizačního systému jsou zdroje balastních vod zcela dominantní. Tyto vody se 

dostávají do kanalizace díky její netěsnosti. Některé typy balastních vod mají charakter 

nárazového zatěžování kanalizačního systému [1][21]. 

 

      Zdroje balastní vody, kterou stoková síť odvádí nárazově, jsou: 

- podzemní voda – tyto vody se do kanalizace dostávají při stavbách stokových 

a jiných stavbách inženýrských sítí; při stavbách, které jsou založeny pod 

hladinou podzemní vody, např. drenáž; 

- pitná a užitková voda – tyto vody se do kanalizace dostávají při haváriích 

vodovodních řadů nebo hydrantů [1]. 

      Odvádění balastních vod tohoto typu je prováděno stokovou sítí. Aby tomu tak bylo, 

musí být v souladu s kanalizačním řádem a provozním řádem stokové sítě a ČOV. 

Vody, které vznikají havárií vodovodních řadů, jsou havarijní vody pitné a užitkové. 

Aby tyto vody mohly být odvedeny, řeší se tzv. havarijní trasy. To znamená, že tyto 

vody mají charakter nárazového zatížení systému kanalizace a jsou odváděny 

s vědomím a zároveň s požadavky toho, kdo stokovou síť provozuje [1]. 

       

      Balastní vody, které mají charakter stálého zatížení, jsou odváděny stokovou sítí 

kontinuálně a jsou to: 

- podzemní vody – vnikající do stokové sítě z drenáží, které mají za účel trvale 

snížit podzemní vodu, která se vyskytuje v základech podzemních staveb; 

nebo byl-li stokovou sítí zachycen pramen; 

- podzemní vody – které vnikají do stokové sítě díky špatným těsnostem spojů 

trub, špatným těsnostem konstrukcí objektů na stokové síti, špatným 

těsnostem napojení stokových sítí na objekty nebo špatným těsnostem 

zatrubnění potoků; do stokových sítí mohou vnikat i podzemní vody ze 

zrušených rybníků a potoků; 

- pitná a užitková voda – vnikají do stokové sítě vlivem špatné těsnosti 

vodovodních sítí, špatné těsnosti domovních instalací nebo z kašen; 

- chladící vody a kondenzáty [1]. 

 

      Netěsnost stokových sítí a jejich drenážní funkce, byla ve 30. letech vnímána jako 

součást, pomocí které byla snižována hladina podzemní vody. Díky tomuto snižování 

hladin podzemní vody byly lepší hygienické podmínky pro bydlení, např. snižování 

vlhkosti zdiva v suterénech nebo sklepech. Vše se dělo ještě v době, kdy znalost izolace 

základů pozemních staveb byla značně omezená a odpadní vody byly čištěny pouze 

mechanicky. V dnešní době již víme, že funguje-li stoková síť jako drenážní systém, má 

to na kanalizaci neblahý vliv [1]. 

 

      Podzemní voda se do stokové sítě dostává nejčastěji, když je stoka budována pod 

souvislou hladinou podzemní vody. Při prácích, kdy se zakládá stoka, dochází 

k nakypření zeminy mezi původním prostředím a vnější stěnou stoky. Tím pádem 

vzniká cesta nejmenšího odporu, aby mohla vsakovaná voda proniknout k hladině 

podzemní vody, a tím pádem vniká voda, kvůli špatné těsnosti i do stok. Vniknutí 

podzemních vod do stok je ovlivněno morfologii, tektonikou a uspořádáním 

propustných a nepropustných vrstev prostředí, ve kterém je stoka uložena [1]. 
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      Stokovou sítí dešťové oddílné soustavy a odlehčovacími stokami jednotné soustavy 

je možno odvést neznečištěné podzemní vody. Podzemní vody mohou být odváděny 

stokami jednotné soustavy, ale nesmějí se odvádět stokami splaškové soustavy dle 

normy ČSN 75 6101. Objem balastních vod, které přitékají do ČOV, má být co 

nejmenší, protože hodnota, která překročí 15% průměrného bezdeštného přítoku Q24 

není žádána. Objem balastních vod, které přitékají do ČOV, obsahuje norma ČSN 75 

6401 [1]. 

 

      U stokových sítí, které se ukládají pod hladinu podzemních vod, se musí počítat 

s infiltrací podzemních vod dle normy ČSN 75 6701 a aby bylo možné stanovit její 

množství, měl by být použit jako podklad tolerance na vodotěsnost stok, která je 

obsažena v normě ČSN 75 6909 [1]. 

  

      Podzemní vody i vody drenážní mohou hydraulicky zatížit objekty ČOV. 

Negativním způsobem ovlivňují biologické čištění, protože přiváděné splaškové vody 

jsou podzemními vodami zředěny a ochlazovány, případně mohou ovlivnit objem a 

provoz dešťových nádrží [1]. 

 

      Problematika balastních vod se týká celého světa, proto po celém světě se vyvíjejí 

nové technologie na čištění těchto vod. Ve Spojených státech přišli na metodu čištění 

balastních vod pomocí rozdrceného gumového materiálu, který byl získán ze starých 

pneumatik [23]. 

 

      Srovnání účinnosti mezi filtry z rozdrceného gumového materiálu a pískovo-

antracitovými filtry se provádělo vodou z potoka Swatara na lokální čistírně odpadních 

vod. Experiment byl prováděn s různou rychlostí filtrace za použití i bez použití PAC. 

Výkon filtru byl hodnocen tlakovou ztrátou, odstraněním zákalů, částic, zooplanktonu, 

fytoplanktonu. Výkon proplachu byl rovněž zkoumán. Výsledky ukázaly, že u filtru 

z rozdrceného gumového materiálu bylo odstranění zákalu, zooplanktonu, fytoplanktonu 

podobné, jako u pískovo-antracitových filtrů. Nicméně filtr z rozdrceného gumového 

materiálu povoloval větší rychlost filtrace a delší běh filtru. Oba filtry byly účinné při 

odstraňování větších částic (> 10 m). Přidáním 10 mg PAC se nezlepšilo odstranění 

velkých částic (> 10 m), ale výrazně se zvýšila tlaková ztráta a snížila dobu chodu 
filtru [23]. 

 

      Filtr z rozdrceného gumového materiálu může být používán potenciálně v lodní 

technologii pro úpravu balastní vody z důvodu její nízké tlakové ztráty, vysokou 

filtrační rychlost, poměrně malé hmotnosti, a nenákladnosti [23]. 

       

      Další studie by měla být provedena při mnohem vyšší rychlostí filtrace 

s odstraněním velkých částic (> 10 m a> 50 m) v balastní vodě [23]. 

  3.2. Důležitá legislativa pro odpadní vody 

      Legislativou pro odpadní vody se myslí soupis zákonů, nařízení, norem a směrnic, 

které mají za úkol chránit jak vodu samotnou, tak i životní prostředí, před škodlivými 

účinky odpadních vod. 

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

zákon);  
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b) zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů;  

c) zákon č. 150/2010 Sb. novela vodního zákona; 

d) 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; 

e) nařízení vlády č. 229/2007 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, kterým se mění nařízení vlády z bodu d); 

f) nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod podzemních; 

g) nařízení vlády č. 23/2011 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, kterým se mění nařízení vlády z bodu d) a e); 

h) směrnice Rady evropského parlamentu č. 91/271/EHS o čištění 

městských odpadních vod; 

i) směrnice Rady evropského parlamentu č. 96/61/ES o integrované 

prevenci a omezování znečištění; 

j) směrnice Rady evropského parlamentu č. 2000/60/ES ustavující rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky; 

k) vyhláška č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího 

sestavení a o údajích pro vodní bilanci; 

l) vyhláška č. 98/2011 Sb. o způsobu hodnocení stavu útvarů 

povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně 

ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů 

zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod [24][25][26]. 

3.3. Způsoby nakládání s odpadními vodami 

      K nakládání s odpadními vodami různého charakteru, které byly popsaný výše, 

může být přistupováno různými způsoby. Zejména v městských zástavbách je odpadní 

voda vedena do stokové sítě, které jsou zakončení ČOV. V dnešní době již není možné 

navrhnout stokovou, aniž by byla zakončena čistírnou odpadních vod. Odpadní vody 

mohou být vedeny na ČOV různými typy kanalizací. Ve venkovské zástavbě nemusí být 

vybudovaná stoková síť, voda se pak musí čistit jinými způsoby. 

 

      Stoková síť je soustava trubních rozvodů, která slouží k odvedení odpadních vod 

z různých objektů a prostranství do ČOV, odkud je voda odváděna do recipientu. 

V některých případech lze vodu z kanalizace vést do recipientu rovnou. 

  

     Na stokových sítích se mohou vyskytovat tyto objekty: 

- odlehčovací komory, 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/1232
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- shybky, 

- separátory, 

- vstupní šachty, 

- dešťové vpusti, 

- dešťové nádrže, 

- kanalizační přípojky, 

- čerpací stanice [27]. 

 

   Podle způsobu odvádění odpadních vod dělíme stokové soustavy na tři základní 

soustavy:  

- jednotná soustava stok, 

- oddílná soustava stok a 

- modifikovaná soustava stok [27]. 

3.3.1. Jednotná soustava stok 

      V České republice je většina odvodňovacích systému velkých měst koncipována 

jako jednotná stoková soustava. V jednotné stokové soustavě se dopravují všechny 

druhy odpadních vod, kde se mísí a míří na ČOV. Tento princip sebou přináší řádu 

technických i hospodářských výhod, ovšem z hygienického hlediska má také mnoho 

nevýhod, jako je například nutnost dimenzovat jednotnou stokovou síť na součet 

průtoků všech odpadních vod. Velký průtok dešťových vod, že stoky velkých rozměrů 

jsou využity jen po krátký čas [1][3]. 

 

       Jejich použitelnost je prakticky stejná jako pro stoky oddílné soustavy. Jsou vhodné 

pro městské oblasti s prostředky na implementaci, provoz a údržbu systému. Jednotná 

soustava stok je zvláště vhodná tam, kde se čekají nepravidelné silné srážky. Tak bude 

zabráněno častému přetečení ve stokách oddílné soustavy [28]. 

 

      Jednou ze zásadních nevýhod je, že jednotná stoková soustava má na své trase 

několik odlehčovacích komor a ty mezi stokovou sítí a recipientem vytvářejí přímou 

spojitost. Tyto odlehčovací komory se navrhují a konstruují tak, že když při dešti 

vzrůstá průtok, musí dojít k přepadu vody do odlehčovací stoky při určitém průtoku, a 

poté je voda odvedena buď do dešťové nádrže, nebo do recipientu. Odlehčovací komory 

mají tu nevýhodu, že může dojít k zanesení fekálního znečištění do recipientu, když se 

splaškové vody hodně naředí dešťovými vodami. Tyto fekální látky mohou způsobovat 

velké potíže a v recipientu mohou zahnívat. Organické látky, zákal a usazený kal 

z odlehčovacích stok mohou ovlivnit procesy samočištění a kyslíkovou bilanci. Na 

břehu koryt recipientu mohou ulpět různé plovoucí látky, které působí estetické závady. 

Směrem k ČOV za odlehčovací komorou již stoka pokračuje se zmenšeným profilem 

[1][3]. 

 

      Mezi odpadními vodami, které protékají jednotnou stokovou soustavou, jsou takové 

vody, jejichž průtok je velmi nerovnoměrný, jsou to například vody dešťové. Jsou mezi 

nimi i takové vody, jejichž průměr je bez větších výkyvů, jsou to vody splaškové.  

Veškeré odpadní vody, které protékají jednotnou stokovou soustavou během dešťového 

odtoku, se nazývají zředěné vody. Odpadní vody jsou odlehčovány tak, že během 

dešťového odtoku je část zředěných vod zaústěna ze stokové sítě přímo do recipientu. 

Toto zaústění je prováděno buď bez čištění, nebo je s nižším stupněm čištění čištěna 

v dešťových nádržích. Dešťové nádrže jsou buďto průtočné, záchytné nebo usazovací 

[1][3]. 
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   Výhody: 

- omezené nebo žádné riziko odpadního přetečení, 

- pohodlí (minimální zásah uživatele), 

- nízké zdravotní riziko, 

- žádné obtěžování pachy, 

- žádné problémy s vléváním průmyslových odpadních vod, 

- střední provozní náklady, 

- povrchový odtok dešťové vody může být znovu použitý (například pro 

terénní úpravy nebo v zemědělství) [28]. 

 

   Nevýhody: 

- potřebuje spolehlivé dodávky vody z vodovodu, 

- obtížné a nákladné na údržbu, 

- vyžadují kvalifikované techniky a operátory, 

- potřeba čerpání na rovné ploše, 

- problémy s ucpáním a rozdělením čerpacích stanic, 

- adekvátní čištění nebo likvidace, která je potřeba pro velké bodové zdroje 

znečištění [28]. 

 

Průtočné dešťové nádrže 
Průtočné dešťové nádrže mají zachytit první splach, u kterého je intenzita znečištění 

mírná. Tyto nádrže jsou umístěny za OK, která má vysokou přelivnou hranu a mají 

funkci retenční i čistící. Vody, které pomocí škrceného odtoku protékají dešťovou 

nádrží, jsou po naplnění odváděny do recipientu. Další přívalové vody jsou pomocí 

předřazené odlehčovací komory s vysokou přelivnou hranou odvedeny do recipientu, 

jakmile je dosaženo limitního průtoku. Průtočné dešťové nádrže se užívají pro velká 

území, která jsou odvodňována, a neočekává se zde znečištění přívalových vod. Mají 

detenční i čistící funkci [1][29]. 

 

Záchytné dešťové nádrže 

Jsou navrhovány v městských povodích malého rozměru, kde se očekává vlna 

znečištění, které je akumulováno v nádrži. Tyto nádrže jsou umístěny za odlehčovací 

komorou, které mají vysokou přelivnou hranu a akumulační funkci, tzn., že z nádrže 

nemohou odtéci do recipientu. Jakmile je zaplněná záchytná nádrž, začne pracovat 

odlehčovací komora, která má vysokou přelivnou hranu a jsou odváděny do recipientu 

nebo přes škrtící trať na ČOV. Jsou většinou navrhovány jako bezodtoké [1][29]. 

 

Usazovací dešťové nádrže 
Usazovací dešťové nádrže slouží k zachycení nečistot jak usaditelných, tak plovoucích, 

a mají funkci čistící i retenční. V jednotné soustavě jsou tyto nádrže budovány na 

odlehčovací stoce, když je na ČOV odváděn odlehčovací komorou průtok menší než 

mezní průtok. Podobný efekt můžeme získat, když zařadíme místo dešťových separátoru 

separátory vírové [1][29]. 

 

      Způsob a podmínky vypouštění odpadních vod při dešťovém odtoku obsahuje 

nařízení vlády č. 82/1999 Sb., § 3, odst. 3. Toto nařízení říká, že podmínky a způsob 

provozování jednotné stokové sítě při dešti bude provedeno tak, že bude zajištěno 

minimum negativních dopadů při vypouštění zředěných odpadních vod jednotné 

stokové sítě do recipientu. Tyto podmínky určuje vodohospodářský orgán. Abychom 
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mohli posoudit vliv nebezpečí při odlehčování zředěných odpadních vod, musíme 

kromě roční bilance vypouštěného znečištění vzít v potaz koncentraci akutních 

znečišťovatelů a také vyhodnocení množství opakování výskytů přepadových jevů [3]. 

    

Obrázek 3.2. Jednotná stoková síť [4] 

 

3.3.2. Oddílná soustava stok 

      Tato soustav stok je určena pro odvod různých druhů odpadních vod, které se 

navzájem nemísí, ale jsou odváděny samostatně stokovou sítí. V zájmové oblasti tak 

vedou dvě nebo více stokových soustav a každá je určená pro odvádění jiného druhu 

odpadní vody. Nejběžnějším způsobem odvádění odpadních vod v systému oddílné 

soustavy stok je odvádění dvěma stokovými soustavami. Jeden systém této soustavy 

slouží pro odvod srážkové vody a druhý systém slouží pro odvod vody splaškové, 

případně se mohou zde odvádět také vody ze závodů a drobných průmyslových 

provozoven. Pokud nemůže být zachován požadovaný sklon stok, musí na nich být 

vybudovány čerpací stanice. Stoky musí být umístěny 1,5 – 3,0 metrů pod úrovní 

komunikace, aby se zabránilo poškození způsobené dopravním zatížením [1][3]. 

 

      Jak už bylo řečeno, v oddílné soustavě stok se jednotlivé odpadní vody nemísí. Toto 

má za následek, že na ČOV je přiváděna pouze splašková síť. Srážková síť je odvedena 

přímo do recipientu, což může znamenat určitý hygienický problém. Některé dešťové 

vody mohou mít vyšší koncentraci znečištění v důsledku různých úkapů pohonných 

hmot; splachů, které mají organickou nebo minerální povahu; může se zde klidně 

objevit i fekální znečištění. Velikost znečištění dešťových je závislá především na 

intenzitě deště, na době jeho trvání a na tom, jak velký bude časový odstup mezi 

jednotlivými dešti. Čím déle déšť trvá, tím menší bude znečištění dešťových odpadních 

vod [1][3]. 
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      Oddílné stokové soustavy poskytují vysokou úroveň hygieny a pohodlí pro uživatele 

v místě použití. Konečné zdravotní a environmentální dopady jsou rozhodující pro 

čištění na ČOV [28]. 

 

      Náklady na oddílnou stokovou soustavu jsou vysoké (asi o 50 – 80% více než u 

jednoduchých kanalizací). Náklady na údržbu jsou rovněž vysoké a skládají se hlavně 

z kontroly, odblokování a oprav. Také rozšiřování tohoto systému může být obtížné a 

nákladné. Šachty jsou instalovány všude tam, kde je změna sklonu a zarovnání. Údržba 

oddílné stokové soustavy vyžaduje vyškolené pracovníky [28]. 

 

      Oddílné stokové soustavy jsou vhodné pro městské oblasti s prostředky na 

implementaci, provozování a udržování systému. Je také vhodné, když je k dispozici 

centralizované čištění. Plánování, výstavba, provoz a údržba oddílné stokové soustavy, 

vyžaduje odborné znalosti. Výkonu oddílné soustavy může bránit infiltrace [28]. 

 

      Výhody: 

- pohodlí (minimální zásah uživatelů), 

- nízké zdravotní riziko, 

- žádné obtěžování pachy, 

- dešťové a odpadní vody mohou být řízeny současně, 

- žádné problémy s vléváním průmyslových vod [28]. 

 

      Nevýhody: 

- vysoké investiční náklady, 

- obtížné vybudování v hustě obydlené oblasti, 

- recyklace živin a energie se stává obtížnou, 

- nevhodná pro svépomoc, vyžaduje kvalifikované techniky a operátory, 

- problémy spojené s ucpáním a rozdělením čerpacích stanic [28]. 

 

- Splaškové oddílná soustava 

      Splaškové sítě v oddílné soustavě mají malý průřez, protože průtoky splašků jsou 

relativně malé a musí být bezpodmínečně zatrubněny. Navrhují a situují se ve stejné 

hloubce, jako stoky v jednotné soustavě stok, aby bylo možno dobře odvodnit 

podsklepené objekty [1]. 

 

      Když navrhujeme splaškovou soustavu v místě, kde je zástavba centralizovaná, 

nachází se ve svažitém terénu, hladina podzemní vody je hluboko zaklesnutá a jsou zde 

dobré geologické podmínky pro zemní práce a je možnost navrhnout stoku v příznivých 

sklonech, potom doprava splaškových odpadních vod je gravitační a někdy 

přečerpávaná ve stoce nebo do ČOV, ovšem přečerpání probíhá jen ve výjimečných 

případech. Tento způsob je často nazýván jako tradiční způsob dopravy odpadních vod. 

Velký důraz je u tohoto způsobu dopravy odpadních vod kladen spolehlivost a 

jednoduchost provozu. Mezi hlavní rys tohoto způsobu patří vysoké dopravní výkony, 

jež vyplývají z potřeby odvádění dešťových vod [1][3]. 

 

      Na území, kde je zástavba rozptýlená, jsou navrhovány zvláštní způsoby 

odkanalizování. Tyto zvláštní způsoby se navrhují tam, kde terén je rovinatého 

charakteru, hladina podzemní vody je mělko pod terénem a geologické podmínky 

nejsou optimální, ať už v důsledku výskytu skály nebo tekutých písků a jiných. Dále 
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v místech, kde je ochranné pásmo vodního zdroje, kde se musí provést úzké výkopové 

práce, v případě občasného odtoku splaškových vod z autokempů nebo sezónních 

rekreačních zařízení a je-li v daném místě potřebný sklon. K užití zvláštního způsobu 

dopravy vod může vést také již položené inženýrské sítě, kterých je v daném místě velké 

množství, překážky v podobě vodních toků nebo potřeba provedení stoky 

bezvýkopovým způsobem. Tyto zvláštní způsoby jsou: [1] 

- tlaková kanalizace, 

- podtlaková (vakuová) kanalizace, 

- gravitační maloprofilová kanalizace, 

- pneumatická kanalizace [1]. 

 

      Jejich nevýhodou jsou:  

- velká provozní náročnost systému, tzn., že obsluha musí být vyšší kvalifikaci; 

- kratší životnost systému, ovšem daleko větší poruchovost, 

- vysoké nároky na provozní energii, 

- nevhodnost těchto systému pro odvod dešťových odpadních vod, 

- malá zkušenost s provozem v ČR [1]. 

    

      Výhodou splaškové oddílné soustavy je nemožnost kontaminování recipientu 

fekálními látkami z vod splaškových, zároveň nehrozí zpětné vzdutí domovní přípojkou, 

které y způsobilo zatopení podzemních prostor [1]. 

- Dešťová oddílná soustava 

      U stok dešťové oddílné soustavy není povinností, aby byly zatrubněny, mohou je 

klidně tvořit povrchové rigoly a slouží k odvádění přívalové vody. Pokud je stoka 

zatrubněná, pak její profil bude totožný s profilem jednotné soustavy. Jedinou změnou 

je, že stoky dešťové oddílné soustavy jsou mělčeji uloženy. Tak aby byla možnost 

napojení uličních vpustí. Pokud si statické důvody nevynutí hloubku větší, tak 

minimální hloubka dešťové stoky nad její vnější konstrukcí je 1,0 m. Dešťová oddílná 

soustava je navrhována pouze jako gravitační. U dešťových vod není rozdíl mezi 

znečištěním vyjádřeným BSK5 a látkami suspendovanými mezi splašky a vodami 

oplachovými, které odtékají z městského povrchu, proto musíme dešťové vody 

odváděné z rozsáhlých odvodňovaných ploch čistit, než budou odvedeny do recipientu. 

Na tyto účely mohou být aplikovány čistící dešťové nádrže v podobě usazovacích 

dešťových nádrží nebo případně jejich kombinace. Má-li recipient malou kapacitu, je 

možno navrhnout před jeho vyústěním retenční nádrž [1]. 

 

      Jak již bylo řečeno, dešťová oddílná soustava může být tvořena také povrchovými 

rigoly. Lze je použít pro odvodňování při stavbě malých sídel. Z rigolu budou odpadní 

vody odvedeny přes horské vpusti nebo lapáky splavenin, aby se v nich zachytily 

suspendované látky, do recipientu. Čistit povrchové vody v dešťových nádržích není 

ekonomické [1]. 
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Obrázek 3.3. Oddílná stoková soustava [4] 

3.3.3. Modifikovaná stoková soustava 

      Modifikovaná soustava je vlastně soustava kombinovaná. Jedná se o kombinaci 

jednotné stokové soustavy a oddílné stokové soustavy. Tato modifikovaná soustava poté 

slouží k odvodnění urbanizovaného území. Modifikovaná soustava se v zahraničí 

používá pod pojmem polo-oddílná. Při navrhování odvodňovacích soustav musím zvážit 

a řešit nejrůznější problémy, u modifikované soustavy je třeba vzít v potaz různé 

ekologické a ekonomické faktory, abychom mohli tuto soustavu použít [1][3]. 

 

      Odpadní vody jsou v modifikované soustavě odváděny dvěma stokami. Splaškové 

vody jsou odváděny splaškovou stokou, která je uložena hluboko, a dešťové vody, které 

jsou odváděny dešťovou stokou, která je uložena mělce nad úrovní splaškové stoky 

[1][3]. 

    

      Princip odvádění odpadních vod spočívá v tom, že dešťové vody, které jsou nejvíce 

znečištěné (oplach terénu, výplach dešťové stoky), jsou na začátku deště prázdněny ze 

dna dešťových stok do splaškových stok pomocí spojovacího potrubí. Jakmile jsou 

zahlceny nad úrovní dna dešťové stoky, dojde k odtoku dešťových stok do recipientu. 

Splaškové vody jsou pak stále za deště odváděny splaškovými stokami do ČOV, kde 

jsou vyčištěny a pak odvedeny do recipientu [1][3]. 

    

      V České republice modifikovaná stoková soustava funguje jinak. Dešťovými 

stokami jsou odváděny pouze vody z chodníku, komunikací s malým dopravním 

provozem, neprašných vozovek, střech, apod. Tzn., že jsou odváděny pouze 

neznečištěné vody, které se tudíž nemusejí čistit a jsou odvedeny přímo do recipientu. 

Vody dešťové, které jsou z komunikací, kde je hustý dopravní provoz, ze zásobovacích 

ramp, ze znečištěných ploch, apod., se odvádí splaškovou stokou spolu se splašky do 

ČOV.  Splašková stoka v modifikované soustavě má o jednu třídu větší profil, než mají 
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splaškové stoky v oddílných soustavách, protože jak bylo řečeno, se do nich 

přečerpávají vody z dešťových nádrží [1][3]. 

 

      Výhody: 

- má výhody obou systému, 

- problém zanášení je vyloučen, 

- problém likvidace dešťové vody z domácnosti je vyřešen [30]. 

 

   Nevýhody: 

- při suchém počasí může být rychlost proudění nízká, 

- dešťové vody zvyšují zatížení čerpadla a čistících jednotek [30]. 

3.3.4. Typy kanalizačních sítí 

 

Gravitační kanalizace 

 

      Gravitační kanalizace se používá pro sběr odpadních vod z různých zdrojů a předává 

tyto odpadní vody pomocí gravitace do místa čištění případně recipientu. Odpadní vody 

každého zdroje jsou vedeny z místa vzniku přes kanalizaci až do sběrného místa. 

Kanalizační potrubí nesmí být menšího průměru než DN 250. Průměry se zvyšují 

s rostoucím objemem vody, která má být přepravována. Potrubí je uloženo ve spádu, 

jehož hranice je určena použitým trubním materiálem, spád však nesmí být menší než 

0,6 %. Potrubí musí být uloženo s minimálním krytím v hloubce 1,5 m a revizní šachty 

od sebe musí být vzdáleny maximálně 50 m. Není-li možný průtok pomocí gravitace, 

používají se přečerpávací stanice. Tyto stanice jsou umístěny v nižších polohách sítě, 

aby došlo k přečerpání odpadních vod až do dalšího potrubí gravitační kanalizace. 

Přečerpávací stanice se budují, když potřebujeme dostat odpadní vody přes mírný kopec 

nebo k odvedení dešťových odpadních vod [31]. 

       

      Správně navržené a postavené gravitační kanalizace jsou možnou alternativou pro 

sběr odpadních vod v městské oblasti. Gravitace je nejlevnější způsob, jak odvést 

odpadní vodu ve své nejčistší formě, tzn. jednotný sklon od přípojek až po místo čištění. 

Nicméně, topografie jen zřídka dovoluje čistý gravitační tok, a proto musí být často 

budovány přečerpávací stanice [31]. 

 

      Náklady na vybudování gravitační kanalizaci jsou významné. Město nebo obec musí 

mít dobrou představu o její budoucnosti k zajištění správné velikosti kanalizace. Je-li 

zvolena kapacita pro dlouhodobé užívání, je vybudována kanalizace, jejíž systém může 

pojmout vodu při jejím očekávaném objemovém růstu až na 50 a více let. Ve 

skutečnosti to znamená, že stávající uživatelé vydají náklady na budoucí použití 

kanalizace. Po instalaci jsou komponenty gravitační kanalizace minimálně viditelné. 

Kanalizační poklopy a přečerpávací stanice budou patrné na povrchu, ale nejsou rušivé. 

Zápach může být spojen s přístupovými místy a je nutná kontrola tohoto zápachu. 

Případná ztráty stromů nebo jiných překážek během budování kanalizace musí být, jen 

když není možno vést kanalizaci jinudy. Z tohoto důvodu je běžné, že kanalizace se 

buduje pod zpevněnými komunikacemi [31]. 

    

      Horizontální směrové vrtání (HDD) může minimalizovat potřebu velkých hlubokých 

příkopů, terénních úprav, ničení komunikace apod. Další plochy budou potřeba pro 
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vybudování přečerpávacích stanic. Šachty nepotřebují další půdu, ale musejí být 

přístupné. Další půda bude potřebná pro vybudování pro čištění odpadních vod [31]. 

     

      Gravitační kanalizace musí být uložena tak, aby měla dostatečný sklon a aby se 

zabránilo usazování nerozpuštěných látek. Je-li sklon dostatečný pro dopravu odpadních 

vod, pak není třeba hloubit rýhu pro kanalizaci zbytečně hluboko. Montáž potrubí, 

šachet, přečerpávacích stanic, spojovacích komor atd. vyžaduje velké množství výkopů, 

které mají za následek různá narušení, např. dopravní uzavírky nebo objížďky. Jakmile 

je gravitační kanalizace uložena, většina komponent se nachází buď pod zemí, nebo pod 

komunikací [31]. 

    

      Efektivní provoz gravitační kanalizace začíná již správným návrhem a správnou 

konstrukcí. Musí se provádět pravidelná kontrola kanalizace. Děravé potrubí nebo 

netěsnost potrubních spojů jsou potencionálním zdrojem pro infiltraci podzemní vody. 

Moderní stavební materiály téměř zamezují problémům infiltrace, ale kořeny stromů, 

pohyb zeminy a špatné spojení potrubí jsou stále hlavními problémy. Frekvence 

provozu a údržby je závislá na objemu odpadních vod, rizikovosti pro poškozování 

zdraví a na škodlivosti pro životní prostředí. Správná údržba periodické kontroly a 

opravy řadu. Přibližně každých 10 let by měly být kanalizace kontrolovány pomocí 

kamer, které odhalí případné závady. Poskytovatelé těchto služeb musí mít potřebné 

znalosti a dovednosti týkající se čištění kanalizace [31]. 

    

      Náklady na gravitační kanalizaci zahrnují pět hlavních faktorů: Průměr potrubí, 

hloubka výkopu, celková délka, restaurování a práce. Větší průtoky vyžadují větší 

průměr potrubí, hlubší výkop může být proveden v důsledku požadovaného sklonu, 

silnice a chodníky budou během stavby velmi porušené [31]. 

 

      Výhody:  

- gravitační kanalizace je jednoduchý systém, který nevyžaduje žádnou 

součinnost od majitelů, 

- minimální nároky na obsluhu při provozu, 

- nejlevnější řešení odkanalizování v rámci obce, 

- nedochází k rozsáhlým poruchám a tím k nutnosti oprav nebo výměně řadů, 

- snadná identifikace průběhu trasy, 

- snadná lokalizace poruchy na trati, 

- snadná revize a čištění [31]. 

 

      Nevýhody: 

- při drobné nerovnosti nebo pro její překonání se musí provádět hlubší výkopy, 

čímž se kanalizace prodražuje, 

- často hloubka výkopu od 4,0 až do 4,5 m, 

- v členitém terénu často nutnost přečerpávat odpadní vody, 

- téměř vždy nutnost přečerpávat odpadní vody před ČOV, 

- při výskytu podzemní vody se stavba prodražuje, 

- nutnost deratizace gravitačních stok, 

- vlastník nemovitosti hradí domovní přípojku, 

- pořizovací cena za 1 m kanalizace je mezi 7 500 – 8 000 Kč [31]. 
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Tlaková kanalizace 

 

      Tlaková kanalizace je nejrozšířenější z alternativních způsobů odvádění odpadních 

vod. Je to způsob shromáždění a následného odvádění odpadních vod do sběrného 

kanálu nebo do místní ČOV. Zájem o místní topografii je menší, protože pod tlakem 

vody nejsou závislé na gravitaci [32]. 

   

    Systém je složen z: 

- gravitační přípojky, která vede do sběrné jímky, 

- akumulační a čerpací jímky vybavené ponorným čerpadlem, 

- výtlaku do sběrného tlakového potrubí, 

- sběrného tlakového potrubí [1]. 

 

      Systém může být někdy doplněn i o mezistanice nebo proplachování, což se děje 

v provzdušňovacích stanicích [1]. 

    

      Princip tlakových kanalizací spočívá ve stavbě čerpacích šachet – jímek, do kterých 

jsou gravitačně svedeny splašky z větevných nebo okruhových trubních dopravních sítí. 

Splašky jsou do systému dodávány čerpadly v čerpacích stanicích (DČJ) a vytváří i 

vnitřní přetlak, který je cca 20 – 50 m vodního sloupce v běžném provozu. Pomocí 

ponorného čerpadla, které může být případně vybaveno i drtičem nečistot, jsou splašky 

dopravovány tlakovým potrubím do ČOV nebo stokové sítě. Tlak je vyvozen v hlavním 

uličním potrubí a přes domácí čerpací stanice jsou do něj čerpány vody z akumulačních 

jímek. Čerpání je řízeno automaticky pomocí hladinového spínače nebo pomocí 

počítače. Použití tlakové kanalizace se doporučuje pro území, která jsou plochá nebo 

mírně zvlněná. Čerpání přes velké překážky (různé kopce) není doporučeno, protože 

může dojít k poruše stability tlakového režimu v potrubí. Je-li voda dopravována 

tlakovou kanalizací do míst, která jsou výrazně nižší než umístěné zdroje odpadních 

vod, musíme zajistit škrcení na výtoku ze systému, nebo musí být zajištěn přechod 

z režimu tlakového do režimu, který je doporučovaný v maloprofilové kanalizaci. 

Tlakové kanalizace jsou vhodné pro území, na kterém může být zhruba 15 000 

připojených obyvatel [1][3]. 

    

      V DČJ se čerpadlo řídí podle hladiny vody v jímce, tzv. zapínací a vypínací hladina. 

Zpětné vzdutí, které nastává v gravitačních přípojkách, a která závisí na hladině vody 

v jímce, je projekčně stanovena (maximální hladina) a dosažení této hladiny musí být 

předem signalizováno (havarijní hladina). Tento režim je důležitý především u DČJ, 

které nemají bezpečnostní přeliv, na kterou jsou napojeny bytové jednotky nebo jiné 

odvodňovací objekty. Havarijní objem se využívá při poruše čerpadla nebo při výpadku 

elektřiny jako bezpečnostní rezerva [1][3]. 

    

      Podle hladin v DČJ rozlišujeme tyto objemy: 

- mrtvý prostor – jedná se o požadovanou výšku sacího hrdla nad dnem a 

převýšení vypínací hladiny nad sacím hrdlem, aby čerpadlo nemohlo nasávat 

vzduch; musí být dodrženy konstrukční požadavky výrobce; 

- pracovní objem – objem mezi zapínací a vypínací hladinou a jeho frekvence 

spínání nesmí snižovat životnost čerpadla; 

- bezpečnostní rezerva – nachází se mezi zapínací a signalizační hladinou, 

slouží pro pokrývání rozdílu mezi maximálním přítokem a dopravním 

množstvím čerpadle z gravitační domovní přípojky; 
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- havarijní objem -  nachází se mezi havarijní a maximální hladinou, velikost 

by měla být stejná jako doba, za kterou je zajištěna oprava nebo odstraněn 

výpadek elektrického proudu [3]. 

 

      Systémy tlakové kanalizace jsou: Systém mechanického předčištění a mělnící 

systém. SMP je systém, při kterém původce odpadních vod spolupracuje s SMP, aby se 

eliminovaly částice, které potrubím nebo čerpadlem neprojdou. Čerpadla u SMP jsou 

prostá odstředivá a dopravuje pouze ty materiály, které projdou rotorem nebo výtlačným 

hrdlem. Nečistoty se mohou také zachytávat na sítech, mřížích nebo předřazených 

septicích. Tyto septiky zachytávají primární kal a nečistoty jako tuky, plasty a písek. 

SMP se už dnes příliš nepoužívá v důsledku nedostatečného odstraňování kalu a nečistot 

a také s důvodu růstu amoniakálního dusíku, ke kterému dochází při anaerobních 

procesech v septicích [3]. 

 

      Princip MS je založen na vytvoření řídké kaše pomocí řezného nástavce v DČJ. Tato 

kaše je posléze schopná projít i malými průměry přípojek nebo hlavních řadů [3]. 

 

      Tlakové sběrné sítě se navrhují z PVC nebo PE s minimální DN 80 mm a u 

mělnících čerpadel i s DN 50 mm. Jsou uloženy do nezámrzné hloubky, která je 

minimálně 1,0 – 1,2 m a využívají se k tomu zelené pásy nebo chodníky. Potrubí 

kopíruje okolní terén s minimem směrových změn a výškových změn. Pro změny směru 

se provádí ohyby. Minimální rychlost v tlakové kanalizaci je 0,7 m.s
-1

. Asi po 300 m se 

křižují armaturní šachty pro odvzdušňování, odkalování a proplachování. Když se 

potrubí kříží s dopravní komunikací, provádí se protlačení, potrubí je opatřeno 

chráničkou [3]. 

 

      V počátcích provozování tlakové kanalizace byl problém v tom, kdo čerpadlo 

vlastní. Některé komunity se rozhodly, že čerpadlo budou vlastnit domovní sdružení, 

případně vlastníci domů, tahle varianta ale měla špatné výsledky. Dnes jsou tlakové 

kanalizace plně obsluhovány danými místními službami (ať už to jsou soukromé nebo 

veřejné). Většinou poplatek za připojení zahrnuje všechny náklady včetně montáže. 

Náklady na provoz a údržbu jsou rozděleny do měsíčního vyúčtování kanalizace. Tato 

úroveň vlastnictví pomáhá zajistit konzistentní a udržitelný výkon [32]. 

     

    Čerpadla jsou používána v tvrdých podmínkách. Korozivní plyny a vlhkost v jímce 

proniká těsněními a pouzdry, což vede k poruše čerpadla. Malá čerpadla jsou navržena 

tak, aby byla možnost je přestavět, což je výhodnější než použití výměnných čerpadel. 

Systém čištění není zpravidla nutný pro správně navržený systém, ale když jsou čistící 

systémy navrženy v síti, čistící postupy jsou usnadněny. Vzhledem k tomu, že systém je 

pod tlakem, je v podstatě vodotěsný a neměla by hrozit infiltrace podzemní vody. 

Nicméně čerpadla musí být pravidelně kontrolována, aby bylo zajištěno, že povrchové a 

podzemní vody nevnikají do systému. Kvalitní čerpací jímku lze pořídit již od 10 000 

Kč. Výrobci čerpacích jímek jsou například Regaplast, Sigma, Presskan, KSB a jiné 

[32]. 
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Obrázek 3.4. Čerpací šachty [5] 

 

Podtlaková (vakuová) kanalizace 

      Podtlakové kanalizace se používají pro sběr odpadní vod a její následný odvod na 

ČOV. Jak již název napovídá systém sběru odpadních vod je založen na podtlaku. 

V systému je centrální vakuová stanice, která díky vakuovým čerpadlům vytvoří podtlak 

ve sběrné tlakové nádobě. Jakmile se otevře sací ventil, splašky jsou nasáty do 

zásobníku, který je umístěn v akumulační jímce na domovní přípojce. Automatické 

otevření domovní šachty a zároveň i nasátí odpadní vody z domovní šachty do hlavního 

kanalizačního potrubí zajišťují sací ventily. Otevření domovní šachty nastává, jakmile 

dosáhne voda určité hladiny v akumulační šachtě. Zpětné uzavření nastává po 

vyprázdnění akumulační šachty a děje se tak proto, že nesmí dojít ke snížení podtlaku a 

ohrožení funkce systému, proto se konstruují vodotěsné. Odpadní vody jsou z vakuové 

stanice dopravovány buďto gravitačně nebo čerpáním na ČOV. Mohou se využívat 

dostupné svahy, ale nejekonomičtější je v rovinatém terénu. Dále se využívá 

v nestabilních půdách, na malých pozemcích s mnoha malými změnami nadmořské 

výšky, v oblastech s vysokou hladinou podzemní vody, ve skalnatých podmínkách a 

v citlivých ekosystémech [1][3][33]. 

    

      Podtlakovou kanalizaci nebo spíše její princip objevil holandský inženýr Charles 

Liernur. Pro technologii podtlakové kanalizace je charakteristická především transportní 
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rychlost, která je kolem 6 – 8 m/s aniž by byl brán ohled na spád potrubí. Odpadní voda 

se nedopravuje jako uzavřený vodní sloupec, ale po jednotlivých dávkách. Tyto dávky 

jsou tvořeny směsí kapek, které jsou unášeny vzduchem, který proudí ve směru většího 

podtlaku. Sací tlak je na rozdíl od atmosférického trvale udržován. K tomu slouží 

podtlakové nádoby v podtlakových stanicích a sací tlak má hodnotu 60 – 70 kPa [1][3]. 

   

    Systém podtlakové kanalizace tvoří: 

- domovní přípojka, která má gravitační svod do akumulační jímky, 

- akumulační šachta s podtlakovým ventilem, 

- podtlaková část kanalizační přípojky, 

- podtlakové sběrné potrubí, 

- podtlaková (vakuová) stanice [1][3]. 

 

      Domovní přípojka s gravitačním svodem je založena na principu svodu odpadních 

vod z domovní kanalizace do sběrné šachty. Na jednu sběrnou šachtu se může napojit až 

100 osob nebo až čtyři domy, restaurace, hotely nebo kancelářské budovy. Zachycuje-li 

podtlaková kanalizace podtlaková kanalizace větší přítoky, musí být dodávány 

výkonnější ventilové šachty, které mají přídavnou nárazníkovou akumulační nádrž. Aby 

byl zabezpečen dostatečný pohotovostní skladovací objem, musí se průměr gravitačního 

přítoku z domovních přípojek stanovit výpočtem, jinak se na trase osadí akumulační 

šachtice [1][3]. 

 

      Akumulační šachta je nepropustná spojovací část mezi gravitačním přítokem, které 

v ní končí a podtlakovou částí domovní přípojky. Akumulační šachta se nachází 

v hloubce 2,0 – 2,5 m. Akumulační šachta se navrhuje na 25% Qd kdyby náhodou 

vypadla elektrická energie, a na objem zhruba 40 litrů. Sací ventily bývají vyrobeny 

z plastu, popřípadě nerezu a vyrábějí se v zahraničí. Akumulační šachty jsou buď: 

Vodotěsné a nepojízdné nebo vodotěsné a pojízdné [1][33]. 

 

      Podtlaková část kanalizační přípojky spojuje akumulační šachtu a podtlakové 

kanalizační potrubí. Podtlakové části domovních přípojek bývají v DN 65 – 125 mm a 

obvykle se pokládají ve sklonu 0,2% s maximální délkou 15 m. Jsou vyrobeny z PVC 

nebo PE a jsou uloženy v nezámrzné hloubce 1,0 – 1,2 m.  

 

      Podtlakové sběrné potrubí tvoří trubní systém, kde nejmenší průměr je DN 65 mm a 

největší průměr je 180 mm. Toto potrubí musí mít atest na přetlak PN 10 a na podtlak. 

Hlavní rad ústí do podtlakové stanice. Změnu směru tvoří oblouky. Je vyráběno z PVC 

nebo PE. Nezámrzná hloubka záleží na sklonu území. Je doporučeno zřídit každých 50 

metrů kontrolní trouby, aby bylo možno zjistit netěsnost trouby. Délka podtlakového 

sběrného potrubí může dosahovat až 4 km [3]. 

 

      Podtlaková stanice slouží k vytváření podtlaku a udržuje v něm celou potrubní síť až 

po ventily v akumulačních šachtách. Odpadní voda je v podtlakových stanicích vlévána 

do podtlakových nádob. Podtlakové nádoby mají většinou objem 10 m
3 

a mají svou 

vývěvu, pomocí které se vytvoří podtlak 60 – 80 kPa. Nádoby mají čidla, která 

identifikují maximální hladinu. Doporučuje se jí situovat do středu odkanalizovaného 

území. Stanice se skládá z: Podtlakové nádoby, vývěvy, kalového čerpadla k přečerpání 

odpadních vod na ČOV, záložní zdroj elektrické energie [3][33]. 
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      Všechny úseky podtlakové kanalizace jsou zkoušeny na těsnost. Musí se kontrolovat 

v pravidelných intervalech a po pěti letech se mění manžety a membrány v sacích 

ventilech. Jakmile vypadne elektrický proud, systém funguje samostatně dalších 2 – 6 

hodin a pak se rozhodne, zda se zapojí náhradní zdroj. Případný výskyt plynu se měří na 

výdechu z vývěvy [3][33]. 

    

      Legislativa pro návrh a provoz podtlakových kanalizací:  

- ČSN 75 6101, 

- evropská norma EN 1091, 

- pracovní listy ATV A 116, 

- DIN 86280, díl 3., 

- evropská norma EN 12109 [3]. 

    

      V dnešní době existuje pět podtlakových systému a to: Roediger-Roevac, Evac, 

Iseki, Schluft a Airvac a Flovak [3][33]. 

 

Obrázek 3.5. Schéma systému podtlakové kanalizace (Roevac)[6] 

 

Pneumatická kanalizace 

      Pneumatická kanalizace slouží k přenosu splašků tlakovým vzduchem a používá se i 

na velké vzdálenosti. Její použití se používá především při transportu splašků z několika 

obcí na centrální ČOV, místo toho, aby byly čerpány malé objemy odpadních vod, které 

nepřesáhnou množství pár l.s
-1

 [1]. 

    

      Pneumatickou kanalizací lze dopravovat i hodně znečištěnou vodu, protože s vodou 

nepřijdou do kontaktu žádná rotující zařízení. Pro celé zařízení pneumatické kanalizace 

je potřeba minimální údržba čistého prostředí. Potrubí se pouze ukládá do nezámrzné 

hloubky, kde kopíruje terén, jinak nemusí být odvzdušňována ani odkalována. Vzduch 

proudící v potrubí tlumí rázy, bohatě provzdušňuje splašky apod. [1]. 

    

      Princip pneumatické kanalizace spočívá v tom, že odpadní vody jsou svedeny 

gravitačně do předšachty a posléze přes otevřené šoupě do pracovní nádrže a vytlačený 

vzduch uniká pryč přes biofiltr. Tenhle proces se nazývá cyklus plnění. Jakmile je 
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pracovní nádrž naplněna, je do ní automaticky zaveden tlakový vzduch pomocí 

kompresorů a odpadní voda je tlakovým vzduchem vytlačována do výtlaku. Směr toku 

odpadních vod je řízen vestavěnými zpětnými klapkami. Jakmile je pracovní nádrž 

vyprázdněna, tak se odvzdušní a následně celý proces probíhá nanovo. Celý proces se 

nazývá tlakový cyklus. Zařízení většinou pracuje se dvěmi nádržemi. Z první nádrže je 

voda dopravována do ČOV, druhá nádrž je plněna odpadní vodou. Aby byla zajištěna 

provozní bezpečnost, jsou instalovány alespoň dva kompresory [1][34]. 

    

      V České republice se doprava odpadních vod pomocí pneumatické kanalizace příliš 

nevyužívá, zato v cizině se využívá hojně. Pneumatická doprava odpadních vod se 

používá například v historickém centru Barcelony nebo v obytné čtvrti ve Stockholmu 

[34]. 

 

Maloprofilová kanalizace 

      Maloprofilové kanalizace jsou navrženy tak, aby přijímaly pouze tekutou část 

odpadních vod z domácnosti. Tuk a jiné pevné látky, které by mohly způsobit obstrukci 

ve stokách, jsou odděleny v záchytných nádržích instalovaných před každé připojení na 

kanalizaci. Tělesa jsou pravidelně odstraňována [35]. 

    

      Celý systém odvodu odpadních vod je gravitační a může se využít násoskový efekt 

v případě, že některý úsek má negativní spád nivelety. Sběrný bod, jímž může být jímka 

nebo ČOV se umístí mnohem níže, než ostatní objekty, které jsou propojeny jedním 

hlavním sběračem malého profilu [3]. 

    

      Maloprofilová kanalizace má oproti ostatním konvenčním kanalizacím čtyři hlavní 

výhody: 

- snižuje požadavky na vodu (od pevné látky se oddělí, než vstoupí odpadní 

vody do kanalizace, není zapotřebí velké množství vody pro dopravu pevných 

látek); 

- nižší náklady na zemní práce; 

- nižší náklady na materiál; 

- nižší požadavky na čištění [35]. 

 

      Nevýhodou maloprofilové kanalizace je nutnost instalovat lapače nečistot, které 

znemožňují zaústění sedimentů do systému [3]. 

  

     Charakteristické pro maloprofilové kanalizace je použití dlouhého trubního materiálu 

s malou světlostí profilu, nízkou drsností a integrací dokonale vodotěsných spojů. 

Revizní šachty nahradily kontrolní šachtice, což jsou inspekční odbočky  DN80, které 

jsou vyvedeny na povrchu terénu, kde jsou zakončeny hydrantem [3]. 

    

      Maloprofilová gravitační kanalizace už byla zkoušena a publikována kdysi, zhruba 

v 19. Století v USA, ale postupem času se na ni zapomnělo. V dnešní době se tento 

systém vrací zpět do USA z Austrálie, kde je metoda již několik let úspěšně 

provozována [3]. 
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3.4. Likvidace a čištění odpadních vod 

      Z předchozích kapitol vyplývá, jaké typy odpadních vod máme, jaké látky obsahují 

a jak je s nimi pomocí stokových soustav a různých typů kanalizací nakládáno. Možná 

nejdůležitější částí v rámci způsobu nakládání s odpadními vodami je jejich likvidace, 

tzn., kde jsou odpadní vody, a čištění, tzn. způsob, jakým jsou vyčištěny a odvedeny do 

recipientu. Existuje několik různých způsobů, pomocí kterých lze odpadní vody 

likvidovat a čistit. 

3.4.1. Čistírna odpadních vod (ČOV) 

      V čistírně odpadních vod dochází k čištění odpadních vod. Čistírnu odpadních vod 

můžeme najít u měst a menší čistírny odpadních vod u obcí, kde čistírny čistí vody 

komunální a smíšené (průmyslové a komunální). Dále můžeme ČOV nalézt u areálu, 

kde probíhá průmyslová či zemědělská výroba. ČOV mohou být různého typu, rozdělují 

se především podle velikosti a typu čištění. Podle velikosti dělíme čistírny odpadních 

vod na: [36] 

- průmyslové – Tyto ČOV slouží k čištění odpadních vod průmyslových, které 

znečistily chemické látky. Podle typu průmyslových odpadních vod se zařazuje 

mechanický nebo chemický stupeň čištění. Těmito typy se myslí např. filtrace 

pomocí česlí, sít a pískových filtrů; dále koagulace, neutralizace, srážení, 

usazování, flotace nebo anaerobní biologické čištění [36]. 

- areálové – tyto ČOV slouží pro střední nebo velká města, tzn. nad 10 000 EO, 

pro které se nadají použít kompaktní ČOV. Areálové ČOV se navrhují tak, aby 

čištění OV bylo efektivní, a aby byly splněny požadavky orgánů státní správy 

nebo investorů [36]. 

- kompaktní – tyto ČOV slouží pro města a obce, jejichž počet obyvatel není 

vyšší než 10 000. Dají se použít i k čištění průmyslově znečištěných odpadních 

vod, především z potravinářského průmyslu. Technologické uspořádání, 

architektonické i stavební řešení ČOV jsou navrhovány přesně podle požadavků 

orgánů státní správy nebo investorů. Dají se realizovat od jednolinkových až po 

čtyřlinkové paralelní uspořádání a ČOV tak může reagovat na zatížení např. při 

stavbě kanalizace nebo na sezónní zatíženost v turistických oblastech. ČOV 

může být zcela otevřená i částečně nebo úplně zakrytá dle hygienických 

požadavků [36]. 

- kontejnerové – tato ČOV je určena pro čištění odpadních vod z malých zdrojů, 

které bývají izolované. Čistí vody například z horských hotelů, kempů, 

satelitních městeček, motelů, malých průmyslových provozoven nebo 

benzínových čerpacích stanic. Počet obyvatel, pro které slouží kontejnerové 

ČOV se pohybuje od 20 do 150 EO [36]. 

- domovní – tato ČOV slouží pro likvidaci odpadních vod z nejmenších zdrojů, 

jako jsou rodinné domy, penziony apod. [36]. 

 

      ČOV se dále dělí podle typu čištění na:  

- předčištění a mechanické čištění, 

- biologické čištění, 

- chemické čištění, 

- kalové hospodářství [3]. 

 

- Předčištění a mechanické čištění 
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Když jsou čištěny městské odpadní vody, musíme odstranit hlavně hrubé 

makroskopické látky, které by mohly zanést objekty a zařízení ČOV, nebo mohou vést 

k mechanickým potížím. Mechanické čištění je založeno na principech cezení, 

sedimentace a flotace. Když navrhujeme tato zařízení, musí být vždy zohledněn typ 

stokové sítě. Dále musí být zohledněn její stav a charakter a její technické zabezpečení 

před průnikem hrubých nečistot, štěrku a písku. V procesech cezení se používají pro 

odstranění nečistot česle, síta a rozmělňovače shrabků [3]. 

Česle – ocelové tyče, které slouží k odstranění hrubých nečistot z vody. Je o první 

článek čištění, který má za úkol chránit proti poškození hlavně čerpadla. Česle se dělí na 

hrubé (velikost průlin 5 – 20 cm;), jemné (velikost průlin 10 – 20 mm;), samočistící 

(velikost průlin podle šíře segmentu;) a stupňové. Shrabky z česlí padají na transportní 

pás nebo kontejnerů. Mohou být také přepravovány šnekovým dopravníkem [3]. 

Síta -  fungují na podobném principu jako česle, ale slouží k odstranění jemnějších 

nečistot. Síta mohou být buďto spádová, bubnová pohyblivá a bubnová nepohyblivá 

[3]. 

Rozmělňovače shrabků – shrabky jsou v těchto strojích rozmělňovány, ořezávány nebo 

drceny. Používají se mělnící čerpadla a mělnící česle. Shrabky je možno skládkovat 

(šplaškové vody zbavené fekální hmoty), spalovat (organické shrabky), kompostovat 

(organické shrabky) [3]. 

 

      V procesech sedimentace se používají lapáky písku a lapáky štěrku [3]. 

Lapáky písku – zachytávají písek a minerální částice, aby ochránily další zařízení a 

objekty ČOV. Zachytávají částice o velikosti 0,2 – 0,25 mm. Lapáky písku jsou: 

komorové, štěrbinové, komorové s kontrolovanou rychlostí, vírové, 

provzdušňované a odstředivé s příčnou cirkulací [3]. 

    

    V procesech flotace jde o oddělení dispergovaných částic z kapaliny, kdy se 

s mikrobublinami plynu spojují tyto dispergované částice a vznikají flotační komplexy, 

které jsou lehčí než voda a jsou tedy vynášeny na hladinu. Optimální velikost 

mikrobublin je 10 – 100 m a dosáhne se jí různými způsoby, např: volná flotace 

(jednobublinné provzdušnění), vakuová flotace (tlak je v systému snížen), tlaková 

flotace (expanze vody při nasycení vzduchem, když je zvýšen tlak), biologická flotace 

(denitrifikační pochody v biomase za vzniku plynného dusíku), elektroflotace 

(elektrolýza vody), chemická flotace (přidávají se chemikálie, které uvolňují plyn) [3]. 

   

    Z vod se musí vyloučit také látky, které mají hustotu nižší než voda a jedná se 

především o ropné látky a tuky. Podobný princip jako u sedimentace, akorát vztlaková 

síla je silnější než gravitační a částice se pohybují směrem nahoru. K těmto účelům 

slouží: Gravitační separátory tuků a olejů (částice, které mají nižší hustotu než voda, 

stoupají na hladinu, tam se hromadí a pomocí separátoru je zabráněno jejich vyplavení 

do odtoku). Koalescenční filtr (užívá se k vyčištění málo stabilních emulzí; voda, která 

protéká vrstvou materiálu, který má ostré hrany a na jejich hranách se shlukují 

emulgované částice, které jsou gravitačně odseparovány) [3]. 

 

- Biologické čištění 

Charakteristické pro biologické čištění jsou reakce biochemické oxidačně redukční. 

Biologické čistírenské procesy se dělí na: 

- oxickou oblast – v této oblasti probíhá oxidace organických látek, nitrifikace; 

- anoxickou oblast – v této oblasti probíhá denitrifikace; 
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- anaerobní oblast – v této oblasti probíhá desulfurace, anaerobní acidogeneze, 

depolymerace a methanogeneze [3][14]. 

 

      V aerobních podmínkách probíhají biochemickými procesy, které jsou podmíněny 

činností aerobních mikroorganizmů, jež rozkládají organické látky pomocí svých 

enzymů, které jsou ve vodě, pomocí oxidačních procesů za přítomnosti molekulárního 

kyslíku. Konečné produkty tohoto procesu jsou oxid uhličitý, voda a amoniak. Aerobní 

čištění se může rozdělovat také na přirozené a umělé. Přirozené způsoby čištění 

simuluje přírodní podmínky, a umělé způsoby čištění probíhá v reaktorech [3][14]. 

   

      Biologické čištění se může použít jako samostatná čistírenská jednotka po hrubém 

předčištění. Je vhodné předřadit usazovací nádrž biologickému čištění u čistíren, kde 

není biologický kal stabilizován [3][14]. 

     

      Technologické varianty biologického čištění lze rozdělit na: aktivační systémy, 

stabilizační nádrže a biofilmové reaktory [3][14]. 

 

- Chemické čištění 

 Zbytky nutrietů, které obsahují odpadní vody po mechanickém a biologickém čištění 

mohou zatěžovat recipient přísunem živin, které na něj mají negativní dopad. Chemické 

čištění tak následuje hned po biologickém z výše uvedených důvodů a tyto sloučeniny 

jsou odstraněny [14]. 

    

      Denitrifikací můžeme odstranit anorganický dusík a převést jej na dusík 

molekulární, který uniká do atmosféry. Pomocí solí se z vody odstraňuje fosfor [14]. 

 

- Kalové hospodářství 

 Problematika kalového hospodářství je řešena na všech čistírnách odpadních vod. 

Kalové hospodářství musí být vždy zaměřeno na to, aby byly omezeny negativní vlivy 

kalového hospodářství na hlavní linku, aby byl zaručen dobrý provoz celého systému, 

aby byly minimalizovány provozní náklady a aby byly respektovány požadavky na 

ochranu životního prostředí [3]. 

    

      Kalové hospodářství je omezeno technickými omezeními zařízení na ČOV, 

celkovými náklady a legislativou [3]. 

 

      Kal je disperzní systém, ve kterém jsou rozpuštěné látky, suspendovaný látky i 

koloidní látky. Zpravidla v něm převládají látky suspendované a obsah vody nad 

pevnými látkami. Typy kalů jsou primární kal (oddělen v usazovacích nádržích), 

sekundární kal (oddělen v dosazovacích nádržích), terciální kal (z chemického 

srážení) a surový kal (ještě neproběhla stabilizace) [3]. 

3.4.2. Domovní ČOV 

        Není-li dům napojen na kanalizaci, musí být odpadní voda z WC, koupelen a 

kuchyní před vypuštěním vyčištěna. Hlavním kritériem při navrhování odvádění a 

čištění odpadních vod z rodinných domů, hotelů, rekreačních objektů apod. je způsob 

jakým bude čištění provedeno, jaká bude kvalita vyčištěné vody a možnost zaústění 

vyčištěné vody. Vyčištěné vody mohou být odvedeny do vodních toků či rybníků a při 

schváleném povolení mohou být zasakovány do podloží [37]. 
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      Když se rozhodneme postavit si domovní čistírnu, musíme vzít v potaz, že na sebe 

bereme povinnosti provozovatele vodního díla, tzn.: Musíme mít projekt domovní 

čistírny. Na jeho základě nám vydá vodoprávní úřad povolení stavět a nakládat 

s odpadními vodami. U domovních ČOV je nesmírně důležité, aby srážkové vody byly 

odvedeny mimo čistírnu [37]. 

 

      Při umísťování domovní ČOV musíme zohlednit, v jaké poloze se nachází recipient 

a minimalizovat délku potrubí k DČOV i k odtokovému potrubí. DČOV nesmí 

ohrožovat kvalitu vody, musí být vodotěsná a umístěna dostatečně daleko od zdroje 

pitné vody [37]. 

 

       DČOV může být postavena jako zapuštěná, polozapuštěná nebo nad terénem, 

většinou záleží na okolním podloží. DČOV je většinou ve tvaru válce nebo kvádru, 

záleží na výrobci. Rozměry se liší podle počtu EO, čím je jich více, tím je čistírna větší. 

DČOV se většinou montují na místě. Biologické čištění mají buď anaerobní nebo 

aerobní, což jsou čistírny s aktivací, biofiltry, rotačními biofilmovými reaktory. 

V některých případech se může využít kombinace obou podmínek. Jejich šířka je 1 – 2 

m, délku mají od 1,5 – 3 m a jsou hluboké 1,5 – 2,5 m. Vyrábějí se z betonu, oceli, 

polypropylenu PP, polyethylenu PE, polyvinylchloridu PVC-U nebo sklolaminátu GRP. 

Nejvhodnější jsou čistírny z PE nebo PP. Nejméně vhodné jsou z PVC [37]. 

 

      Odpadní vody jsou čištěny prakticky stejně u všech typů domovní ČOV. 

Zjednodušeně lze říci, že jednou stranou jsou odpadní vody do čistící nádrže přiváděny 

a z druhé strany jsou vyčištěné odváděny. Drtivá většina čistíren má místo, kde je 

ukládán kal a každá má také kompresor, který slouží ke vhánění vzduchu do čistící 

nádrže. Odpadní vody jsou čištěny úplně ekologicky pomocí mikrobiologických 

organizmů bez využití chemie. Pro tyto mikrobiologické organizmy představuje 

organické znečištění vody potravu, kterou rozkládají na látky, které jsou pro přírodu 

naprosto neškodné. Mikrobiologické organizmy potřebují kyslík pro svůj metabolismus, 

což znamená, že kyslík je jim dodáván pomocí kompresoru, který stále provzdušňuje 

směs v čistící nádrži [37]. 

 

      Každá DČOV obsahuje provozní řád, ve kterém je popsána obsluha a údržba. 

Odpadní látky musí být odstraňovány v souladu s předpisy. Pokud do odpadu vylijeme 

nebezpečnou látku, např. Savo nebo nedodržíme technologické postupy, dojde 

k vyhubení bakterií v čistírně, ta přestane fungovat a bude zapáchat [37]. 

    

      Aerobní biologická DČOV produkuje kal, který je aerobně stabilizovaný a 

nezapáchá. U DČOV pro 4 EO se čerpá asi dvakrát do roka. Podmínky pro nakládání 

s kalem se dohodnou s úřadem, který DČOV povolil [37]. 
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Obrázek 3.6. Domovní čistírna odpadních vod [7] 

 

3.4.3. Žumpa (jímka) 

      Žumpa je jímka na splaškové vody, která je určená k vyvážení odpadních vod. V 

žumpě jsou skladovány odpadní vody do té doby, než jsou přepraveny specializovanými 

auty na místo, kde jsou zlikvidovány [38]. 

 

      Žumpy se budují tam, kde není možné odvádět do stokové sítě splaškové vody, které 

obsahují toxické látky, jak říká norma ČSN 75 6081. Do žumpy se odvádí pouze 

odpadní vody. Srážkové, podzemní, povrchové nebo pramenité vody je přivádět do 

žumpy zakázáno. Odpadní vody, které jsou v žumpě shromážděny, musí být vyvezeny a 

následně hygienicky nezávadně zlikvidovány a nesmí být opatřeny přelivem ani 

odtokem. Je povinné předkládat doklady vodoprávnímu úřadu na jeho vyžádání o tom, 

že byly odpadní vody ze žumpy zlikvidovány [38]. 
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      Žumpy se umísťují minimálně 1 m od vnější stěny budovy. Musí se také dodržovat 

vzdálenost žumpy od studní, které zásobují domácnost vodou. U prostředí, která jsou 

málo propustná (písky, pískovce, zahliněné štěrky) je to 5 m a u prostředí, která jsou 

propustná (silně rozpukané horniny, hrubozrnné pískovce) je to 12 m. Vzdálenost od 

studní, ať už jsou veřejné nebo neveřejné, je 12 m pokud jsou v málo propustném 

prostředí, a 30 m pokud jsou propustném prostředí [38]. 

 

      Žumpy mají různé tvary, mohou být válcové, hranaté, samonosné hranaté, které jsou 

určeny k obetonování. Akumulační prostor žumpy je objemově vyjádřen v litrech a 

neměl by mít menší objem než 3 litry. Žumpa musí odolat tíhovým účinkům zastropení i 

zásypu. Nesmí se používat dřevěný strop. Pokud se žumpa nachází pod hladinou 

podzemní vody, musí být vodotěsně izolována obetonováním. Pokud se nachází 

v agresivním prostředí, je třeba vytvořit žumpu z materiálu, které nepodléhají této 

agresivitě [38]. 

 

      Výrobci žump jsou například Biowa, Nautilus, Enviplast [38]. 

 

 
Obrázek 3.7. Betonová žumpa [8] 

 

3.4.4. Septik 

      Septik slouží k přečištění odpadní vody. Septik je samonosný, rozdělen na tři 

komory a ty propojují otvory v přepážkách. Před jeho odtokovým potrubím se nachází 

norná stěna, která slouží k zachytávání nečistot [39]. 
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      Odpadní voda je do septiku přiváděna pomocí přívodního kanalizačního potrubí, 

která vede do první komory septiku, kde dojde k hrubému předčištění. V odpadních 

vodách dojde k rozkládání látek organického původu a usazování kalů díky směsi 

bakterií a enzymů. Odpadní voda pak odtéká z první komory do druhé komory přes 

separační překážku a tam dojde k usazení jemného kalu. Ve třetí komoře, kam vede 

odpadní voda z druhé komory, je odtokové potrubí, kterým vyčištěná voda vytéká ze 

septiku [39]. 

 

      Septik je osazen v úrovni přítokové kanalizace, kde je položen do stavební jámy na 

armovanou betonovou desku, která je dostatečně únosná podle toho, jak je osazen typ 

septiku. Když se dno nádrže v septiku nachází pod úrovní podzemní vody nebo je vykop 

v málo propustné zemině (písky, pískovce, zahliněné štěrky), je septik obetonován. 

Když je víko septiku nepojízdné, septik je minimálně 5 m od pojezdu nákladních aut a 

mechanizace, minimálně 2 m od pojezdu osobních aut, pak se použije obsyp. K obsypu 

se používá kamenivo nebo štěrkopísek. Septik máme buďto kulatý nebo hranatý. Vyrábí 

se z plastu a používá se pro částečné odstranění biologického a mechanického znečištění 

odpadních splaškových vod. [39]. 
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Obrázek 3.8. Septik [9] 

 
 

3.4.5. Kořenová čistírna OV 
 

      Kořenová čistírna OV patří mezi extenzivní technologie a mezi stabilizační nádrže. 

Jsou to mokřady, které jsou vybudovány uměle a jsou osázeny mokřadní vegetací jako 

je orobinec, rákos obecný apod., má definované filtrační prostředí, kde je uplatňován 

princip půdní filtrace. Proudění vody filtrem je horizontální [37]. 

 

      Kořenová čistírna OV jsou budovány jako zemní nádrže, které jsou těsněné a jsou 

vyplněné filtračním materiálem. Kořenové čistírny se zapouštějí pod úroveň terénu, 

jelikož převýšení terénu okolo je důležité hned ze tří důvodů. Zvýší-li se hladina vody 

nad povrch filtrační náplně, bude omezen rozvoj plevele, v případě nečekaného 

vysokého přítoku vody se může využít pro naplnění pole a zbytky mokřadních rostlin se 

postupem času hromadí [37]. 
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     Kořenové čistírny OV jsou vhodné řešení biologického čištění, hlavně když je 

přerušen provoz zdroje odpadních vod, když koncentrace a množství OV hodně kolísá, a 

když přitékají zředěné odpadní vody z jednotné kanalizace. Jsou využívány i pro malé 

zdroje znečištění. Umí odbourat dusík, kdy je ve filtračním prostředí odbourán 

dusičnanový a dusitanový dusík z vody. Dále odbourávají i fosfor. Fosfor je vázán na 

filtrační materiál. Kořenová ČOV dokáže také čistit vody od těžkých kovů, tenzorů a je 

hodně snižováno bakteriální znečištění [37]. 

 

      Musíme počítat s větší plochou pro kořenové pole. Na jednoho obyvatele domů je to 

plocha 5 m2, navíc se ještě musí započítat plocha pro mechanické čištění a kalové 

hospodářství [37]. 

 

      U kořenových ČOV není prokázán rozdíl v účinku čištění ve vegetačním a 

nevegetačním obdobím [37]. 

 

      Rozměr kořenové čistírny OV je různý, záleží na počtu EO. Čím více jich bude, tím 

bude větší. Abychom mohli vybudovat kořenové pole, musíme vytvořit zemní jímku, 

musí být těžená, případně budovaná v násypu. Stěny a dno nádrže musíme pořádně 

zhutnit, aby nedošlo k deformaci. Izolace se pak provádí pomocí plastové izolační fólie. 

U menších polí je její tloušťka 1 mm, u větších polí je to 1,5 – 2 mm [37]. 

 

       Filtrační materiál KČOV slouží vytvoření prostředí rostlinám, mikroorganizmům, 

zachytí suspendované látky, poutá fosfor apod. Nejvhodnější filtrační materiálem říční 

štěrkopísky s oválnými zrny a využívá se hrubozrnné frakce, minimálně 4 – 8 mm [37]. 

    

       Pole je po nasypání filtračního materiálu zaplaveno a povrch je urovnán vodorovně 

s hladinou vody. Toto vyrovnání je nutné, protože jinak vzniknou místa. Kde je hladina 

pod povrchem filtrační náplně nebo kde jsou sušší místa a tam se později šíří nežádoucí 

plevel [37]. 

    

       Voda se reguluje pomocí šachtových regulačních přelivů, tu tvoří nastavitelná 

hadice na nosné konstrukci, spodní částí připojená na potrubí výpustné [37]. 
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4. Ekonomické zhodnocení jednotlivých způsobů 

nakládání s OV 
 

      Ekonomické zhodnocení jednotlivých způsobů slouží k tomu, aby bylo vybráno 

nejlevnější nakládání s odpadními vodami, aniž by to nějak snižovalo účinnost 

vhodného nakládání nebo čištění odpadních vod. Cena je rozhodující faktor v územích, 

kde je možno vystavět stokovou síť, tak použít domovní ČOV, KČOV nebo septik. 

Pokud máme možnost obou těchto způsobů, většinou dostane přednost levnější způsob 

nakládání s OV. 

4.1.  Ekonomické zhodnocení výstavby kanalizací 

      Co se týče území, kde se bude stavět stoková síť, musí projektant rozhodnout, zda je 

efektivnější postavit jednotnou stokovou síť, oddílnou stokovou síť nebo 

modifikovanou. Výsledná cena stokových sítí je dána jejich délkou, průměrem, 

situováním v uličním profilu, hloubce výkopu a použitým materiálem.  

4.1.1. Jednotná, oddílná a modifikovaná stoková soustava 

      Jednotná soustava je ze stokových soustav nejlevnější, protože se zasazuje pouze 

jedno potrubí daného materiálu a daného průměru, také se do ní zasazují odlehčovací 

komory případně někdy i dešťové nádrže. Jak odlehčovací komory, tak dešťové nádrže 

zvedají konečnou cenu výstavby jednotné stokové sítě, i přesto to ale je stále 

nejekonomičtější stoková soustava [3]. 

 

      Oddílná stoková soustava je méně ekonomická, protože se musí vystavět jak 

dešťová stoka, tak splašková stoka, což už znamená větší náklady. Navíc u dešťových 

stok se musí vystavět dešťová nádrž, která přečistí dešťovou vodu, případně retenční 

nádrž [3]. 

      

      Modifikovaná stoková soustava se začala využívat právě proto, že oddílná stoková 

soustava byla také velmi ekonomicky náročná. Modifikovaná je levnější v tom, jde o 

kombinaci jednotné a oddílné soustavy, a že odpadá instalace odlehčovacích komor [3]. 

       

     Materiály stokových sítí jsou: kamenina, beton, železobeton, polymerbeton, čedič, 

sklolaminát, šedá litina, tvárná litina, plast, vláknocement, případně různé kombinace 

těchto materiálů. Nejlevnějším materiálem je plast [3]. 

 

      Ve stokových sítích se také běžně podle potřeby staví vstupní šachty, spojné šachty, 

lomové šachty, dešťové vpusti a lapače splavenin, výustí objekty, proplachovací 

objekty, spádiště, skluz, shybka, odlehčovací komory, zařízení na regulování průtoku, 

akumulační a separační zařízení a čerpací stanice. Tyto objekty rovněž zvyšují náklady 

na výstavbu [3]. 

4.1.2. Gravitační kanalizace 

      Gravitační kanalizace je nejlevnější způsob, jak odkanalizovat zájmové území, 

především obec. Na některých místech je ale nutno vybudovat přečerpávací stanice, 
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protože ne ve všech úsecích gravitační kanalizace je gravitační spád. Náklady na 

výstavbu jsou: [40] 

Gravitační kanalizace 
Materiál DN [mm] Cena/m 

Plast 250 - 400 4 000 - 8 500 Kč 

Plast 500 - 800 8 000 - 12 000 Kč 

Plast nad 1000 nevyrábí se 

Kamenina 250 - 400 4 500 - 10 500 Kč 

Kamenina 500 - 800 10 000 - 15 000 Kč 

Kamenina nad 1000 nevyrábí se 

Železobeton 250 - 400  5 500 - 11 000 Kč 

Železobeton 500 - 800 10 000 - 19 000 Kč 

Železobeton nad 1000 20 000 - 22 000 Kč 

Sklolaminát  nad 1000 19 000 - 22 000 Kč 

Tabulka č. 1  

 

      V ceně nejsou zahrnuty náklady na výkopové práce. Kanalizační přípojku ke 

kanalizaci si hradí sám vlastník dané nemovitosti, která se na kanalizaci napojuje. 

Většinou bývá cena okolo 3 000 Kč/m. Pokud je třeba postavit kanalizační sběrač 

štolováním, musí se počítat s náklady 30 000 – 100 000 Kč/m. Záleží na geologických 

podmínkách [40]. 

4.1.3. Tlaková kanalizace, podtlaková kanalizace 

      Je to nejrozšířenější způsob alternativního odvodu odpadních vod, takže jeho cena 

by tomu měla odpovídat. U tlakové kanalizace záleží, zda se bude ukládat už jako 

kompletně složená nebo bude složena postupně s jednotlivých komponentů [40]. 

 

      Kompletně složená tlaková kanalizace stojí od 29 000 do 34 500 Kč, záleží na 

daném typu tlakové kanalizace a na daném materiálu [40]. 

 

      U tlakových kanalizací, které se postupně skládají, záleží také na daných typech 

zařízení a na materiálu. Náklady na výstavbu jsou: [40][41]. 

Tlaková kanalizace 
Materiál DN [mm] Cena/m 

Plast 80 - 100 2 800 - 3 600 Kč 

Plast 150 - 200 3 800 - 4 700 Kč 

Litina 80 - 100 3 500 - 4 400 Kč 

Litina 150 - 200 4 300 - 5 300 Kč 

Ocel 80 - 100 2 900 - 3 800 Kč 

Ocel 150 - 200 3 300 - 4 300 Kč 

Tabulka č. 2 
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Typ zařízení [-] Cena 

Čerpací jímka   
10 000 - 13 000 

Kč 

Ponorné čerpadlo   
14 000 - 18 000 

Kč 

Plovákový spínač   300 - 750 Kč 

Výtlačné potrubí   5 000 - 8 000 Kč 

Tabulka č. 3 

 

      Nevýhodou jsou náklady na vybudování čerpací stanice, které jsou v rozmezí 30 000 

– 60 000 Kč [41]. 

 

      Podtlaková kanalizace je také z plastového, litinového a ocelového materiálu a ceny 

se pohybují při stejných DN prakticky stejně. Cena akumulační šachty s ventily se podle 

typu a průměru pohybuje od 12 000 do 40 000 Kč. Podtlakové sběrné potrubí stojí podle 

výkonu od 18 000 do 36 000 Kč. Automatická vakuová stanice stojí od 120 000 do 

135 000 Kč. Podtlakové kanalizace je tedy velmi ekonomicky náročná. V ČR i 

v zahraničí je jedničkou mezi vakuovými pumpami Roediger-Roevac a také Airvac 

[41][42]. 

4.1.4. Domovní ČOV 

      Domovní ČOV se většinou budují tam, kde není možnost připojení ke kanalizační. 

Mnohdy také proto, že je pro obyvatelé domovní ČOV výhodnější než se připojit na 

kanalizaci, např. v místech s malou zástavbou. Domovní ČOV odpadní vody přečistí a 

pustí do recipientu [43]. 

Domovní ČOV 
Počet EO Cena 

od 2 do 5 27 000 - 56 000 Kč 

od 5 do 8 30 000 - 59 000 Kč 

od 9 do 11 54 000 - 76 000 Kč 

od 12 do 15 73 000 - 87 000 kč 

Tabulka č. 4 

 

      Tyto DČOV obsahují plastovou nádrž + technologickou vestavbu, dmychadlo a 

ovládací jednotku. V ceně většinou bývá i doprava a zaškolení obsluhy. Dále je možné 

objednat nástavec pláště nebo zastropení (vypouklé, rovné). Samotné dmychadlo stojí 

od 3 500 do 8 000 Kč. Pochuzné víko, které stojí od 1 400 do 2 000 Kč [43]. 

      Výrobci DČOV jsou například Basic, Optima, Control [43]. 

4.1.5. Žumpa (jímka) 

      Žumpa rovněž slouží k akumulaci odpadních vod, které jsou odváděny speciálními 

vozy vyváženy a následně likvidovány. Nachází se v místě, kde není vhodný recipient 

nebo produkce splaškových vod má být co nejvíce omezena. V dnešní době už se 

používá méně než kdysi, přednost dostává připojení ke kanalizační síti, nebo domovní 

ČOV, které vody čistí a rovnou odvádějí [44]. 
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      Cena žumpy je stejně jako u ostatní způsobů nakládání s odpadní vodou proměnlivá. 

Záleží na typu žumpy, objemu žumpy, materiálu žumpy a pro kolik obyvatel bude [44]. 

Žumpa (jímka) 
Materiál Počet komor Objem [l] Cena 

Beton 1 od 4 do 12 20 000 - 28 000 Kč 

Beton 2 od 7 do 12 20 000 - 30 000 Kč 

Beton více od 14 do 40 49 000 - 121 000 Kč 

Plast 1 od 3 do 12 5 000 - 15 000 Kč 

Plast 2 od 5 do 12 7 000 - 18 000 Kč 

Plast  více od 16 do 38 25 000 - 100 000 Kč 

Tabulka č. 5 

 

 Do nákladů můžeme také později zahrnout zesílenou stropní desku, která stojí běžně 

okolo 1 500 Kč nebo litinový poklop, který stojí okolo 2 500 Kč [44]. 

 

       Plastové žumpy se konstruují rovněž jako jednokomorové, dvoukomorové nebo 

vícekomorové. Jejich objem je od 3 do 38 litrů a cena se pohybuje od 5 000 do 100 000 

Kč [45]. 

     

      Výrobci žump (jímek) jsou např. Nautilus (plast), Terova s.r.o. (plast), Žumpy 

Čadca (beton) apod. 

4.1.6. Septik 

      Septik slouží k čištění  čištění splaškových odpadních vod, a to jako samostatné 

zařízení, kdy je biologicky zatížen a s možností dočištění odpadní vody ve druhém 

stupni čištění např. v pískovém nebo zemním filtru [46]. 

 

      Je složen z jednoho celoplastového kontejneru z polypropylenu, který je dělen 

přepážkami na dvě nebo tři komory. V komorách dochází k usazení hrubých částic a  

sedimentaci biologického kalu. Ve druhé (nebo třetí) komoře je odtokové potrubí, 

kterým je předčištěná odpadní voda odváděná ze septiku. Likvidace stabilizovaného 

kalu je možná zapravením do kompostu [46]. 

Septik 
Typ Počet EO Cena 

Tříkomorový samonosný od 1 do 3 18 000 - 20 000 Kč 

Tříkomorový samonosný od 4 do 5 20 000 - 23 000 Kč 

Tříkomorový samonosný od 6 do 8 35 000 - 39 000 Kč 

Tříkomorový samonosný od 9 do 12 41 000 - 49 000 Kč 

Tříkomorový nesamonosný od 1 do 3 14 000 - 18 000 Kč 

Tříkomorový nesamonosný od 4 do 5 18 500 - 22 000 Kč 

Tříkomorový nesamonosný od 6 do 8 28 000 - 32 500 Kč 

Tříkomorový nesamonosný od 9 do 12 35 000 - 40 000 Kč 

Tabulka č. 6  
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4.1.7. Kořenová ČOV 

      Náklady na stavbu kořenové ČOV závisí na daných podmínkách. Kořenové ČOV 

potřebují pouze minimální náklady na provoz, a není ji třeba opravovat 

a nespotřebovává žádnou energii. Je charakteristická především pro svou jednoduchost, 

trvanlivost a minimální údržbu [47]. 

    

      U kořenové ČOV můžeme snížit náklady využitím místních podmínek, tj. jílovým 

podložím nebo filtrační náplní. Je závislý na typu zvoleného území, hydrogeologických 

vlastnostech a použitém materiálu; v tom je jedinečnost kořenové ČOV [47]. 

    

      Je-li kořenová ČOV vyráběna na klíč, je její cena u běžného domku okolo 150 000 - 

200 000 Kč. Když si vytvoříme kořenovou ČOV svépomocí, bude nás kořenová ČOV 

stát do 120 000 Kč. Instalační set pro kořenovou ČOV pro 4 obyvatelé je okolo 75 000 

Kč. Cena se může lišit díky rozměrům fólie [47]. 

 

   Obecní nebo firemní kořenové ČOV se i s předčištěním pohybují okolo 15 000 Kč na 

připojeného obyvatele. Celkové investiční náklady obsahují předčištění, vlastní filtrační 

pole a ostatní (jedná se o šachty, rozvody, oplocení) [47]. 

4.2.  Ekonomické zhodnocení odvádění odpadních ve městě 

Klimkovice 

      Ve městě Klimkovice je vybudována jednotná kanalizační síť, která je dlouhá cca 

7 000 m. Stoková síť je z betonových a plastových trub DN 300 až DN 600. Kmenový 

kanalizační sběrač je napojen na jednotnou kanalizaci města Ostrava. Výhledově se 

uvažuje o výstavbě gravitačně-tlakové kanalizace v části Fonovice a výstavbě 

mechanicko-biologické ČOV v části Hýlov pro 450 EO. Stavěná kanalizace je 

gravitační a náklady na její výstavbu činí 162 974 811 Kč [48]. 

    

      Město Klimkovice má 4 395 obyvatel, což znamená 4 395 EO. Abych zjistil, jaký 

způsob odvádění odpadní vody je pro obyvatele ekonomicky nejvýhodnější, musel jsem 

počítat s náklady na 4 EO, což bývá nejběžnější kapacita na jeden rodinný dům [49]. 

Náklady na 4 EO 
Typ odvádění OV Cena 

Jednotná kanalizační síť  12 000 Kč 

Septik 23 500 Kč 

Plastová žumpa  22 000 Kč 

Betonová žumpa 37 000 Kč 

Domovní ČOV 38 000 Kč 

Tabulka č. 7 

 

      Do nákladů u jednotné kanalizační sítě je započítána cena kanalizační přípojky, 

výkopové práce a cena ročního stočného. U septiku jsou zprůměrovány náklady na 

pořízení septiku buď samonosného nebo nesamonosného, stejně jako výkopové práce. U 

žumpy jak plastové, tak betonové se počítá s objemem od 6 do 12 litrů, který je 

dostačující pro čtyři EO, a do nákladů připočítán litinový poklop, zesílená stropní deska 

a vývoz žumpy. U domovní ČOV je v nákladech pořizovací cena a montáž 

specializovanou osobou [50]. 
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      Teoreticky ekonomicky nejvýhodnější způsob odvádění OV pro město, pokud by 

město bylo ochotno zaplatit výstavbu septiků, žump nebo DČOV, by vypadal takto:  

Náklady města 
Typ odvádění OV Cena 

Jednotná kanalizační síť 59 555 302 Kč 

Septik 25 850 000 Kč 

Plastová žumpa 24 200 000 Kč 

Betonová žumpa 36 300 000 Kč 

Domovní ČOV 37 937 900 Kč 

Tabulka č. 8 

 

      Uvažujeme-li 4 EO na jeden rodinný dům, potom vychází, že ve městě je zhruba 

1 100 rodinných domů, na které připadají náklady jednotlivých způsobů odvádění 

uvedené v tabulce č. 7. Co se týče jednotné kanalizační sítě, náklady na ni jsou sice ve 

výši 162 974 811 Kč, ale 103 419 509 Kč je hrazeno příspěvkem z EU a národními 

veřejnými prostředky. 

    

      Pro obyvatele města je z ekonomického hlediska nejvýhodnější připojení na 

kanalizační síť oproti ostatní způsobům odvádění OV. Tam, kde není možnost napojení 

na kanalizační síť, vychází sice nejlevněji plastová žumpa, ta se většinou ale situuje do 

míst, kde není recipient ani jiná možnost vypouštění vyčištěné OV. Ve městech se od 

zasazování žump upouští, a proto nejekonomičtěji vychází septik v porovnání s DČOV. 

 

      Pro město je ekonomicky nejvýhodnější vybudování plastových žump nebo septiků, 

ovšem tato myšlenka funguje pouze v teoretické rovině. Z hlediska efektivnosti, 

odvádění a čištění odpadních vod je nejvhodnější budování kanalizační sítě. Ne všichni 

by pravidelně vyváželi septiky  a žumpy či by jim efektivně běžely domovní ČOV. 

Z tohoto důvodu je pro město výhodné v rámci koncepce odvádění OV budovat 

centralizované čištění i za cenu vyšších nákladů, což ale zároveň vykoupeno 

kontrolovatelností procesu čištění OV v obci bez ohledu na ekonomickou stránku. 

4.3.  Celkové ekonomické zhodnocení 

      Ekonomické zhodnocení jednotlivých způsobů nakládání s OV je zajímavé v tom, že 

typy, které jsou nejlevnější, v několika případech nevyhovují místním podmínkám, a ty 

více nákladné jsou nejlepší, co se týče efektivnosti a splnění různých požadavků.  

   

      Ve stokových systémech je nejlevnější jednotná stoková soustava, která už se dnes 

prakticky moc nenavrhuje, i když je tak koncipována většina velkých měst. Poté 

následuje soustava modifikovaná, která se začala využívat díky ekonomické náročnosti 

oddílné soustavy, která má největší náklady na výstavbu. 

 

      V kanalizačních systémech vychází nejlevněji gravitační kanalizace, která se také 

nejvíce využívá. V místech, kde není možné dosáhnout gravitace, se budují přečerpávací 

stanice. Náklady na jejich výstavbu jsou přibližně stejné jako na tlakovou kanalizaci, ta 

je ale také využita v některých oblastech. Podtlaková kanalizace je využívána nejméně, 

protože vakuová stanice má příliš vysoké stavební a provozní náklady. 
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      Co se týče způsobů likvidace a čištění odpadních vod v místech, kde není kanalizace 

z různých důvodů, je sice nejlevnější žumpa, ale ta se dnes užívá pouze v místech, kde 

není kanalizace nebo vhodný recipient. Septik, který slouží k čištění, je druhý 

nejlevnější způsob, ale jeho využití v dnešní době také kolísá. Nejvíce využívány jsou 

tak domovní ČOV, které sice nejsou nejméně nákladné, ale není nutno je nechat 

vyvážet, pouze pravidelně vyčistit od kalu, voda je odvedena do recipientu. Kořenové 

ČOV jsou nejnákladnější, ale v místech citlivých na životní prostředí pomalu nacházejí 

své uplatnění. 
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5. Závěr 
 

      V této bakalářské práci byly popsány možnosti a způsoby, jak nakládat s odpadními 
vodami. 

 

      V první kapitole byla práce zaměřena na historický vývoj kanalizace a způsoby, 

jakými se dříve odváděla odpadní voda. Byl v ní také popsán historický vývoj a způsoby 

odvádění odpadní vody jak na území České republiky včetně Ostravy, tak v zahraničí.  

 

      V další kapitole se práce zaměřila na jednotlivé způsoby nakládání s odpadními 

vodami. V této kapitole byly odpadní vody definovány, rozděleny podle typu a byla 

popsána legislativa, podle níž se s odpadními vodami v současné době nakládá. Dále zde 

práce podrobněji konstatovala, jakými způsoby se odvádí odpadní voda na čistírny 

odpadních vod, a poslední část kapitoly se zabývala čištěním a likvidací odpadních vod.  

 

      V závěrečné kapitole bylo pak provedeno ekonomické zhodnocení výstavby 

kanalizací. V neposlední řadě bylo popsáno, kolik stojí jednotlivé typy kanalizací i kolik 

stojí materiál a zařízení na jejich výstavbu. Na závěr práce provedla zhodnocení 

způsobu odvádění odpadních vod z města, které ukázalo vhodnost daného typu 

odvádění jak pro obyvatele, tak pro město, a to nejen po stránce ekonomické ale 

zejména pak z hlediska její efektivnosti.  
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