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Anotace  

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout schéma stokové sítě pro ulici Albertovec 

v obci Štěpánkovice. V úvodní části je charakterizována daná lokalita, teoretická část se 

věnuje problematice odkanalizování a návrhu řešení.  

Praktická část obsahuje hydrotechnické výpočty, ekonomické zhodnocení a výkresy 

podélných a příčných profilů stok. 

Klíčová slova 

Oddílná kanalizace, stoka, odpadní voda, čistírna odpadních vod. 

Annotation  

Tendency of this bachelor work was a project schema of  sewer system for a streat 

in the village Štěpánkovice. In the first part of this work is a charakterization of  assigned 

area.  

Theoretical part pursues to probleme of dreinage and to propsal of treatment. 

Practical part contains hydrotechnical calculations, economical evaluation and technical 

drawings of axial and transverse profile of sewers. 

Key words  

Gravitational separate sewerage, sewer, waste water, sewage treatment plant. 
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1. Úvod  

Předmětem bakalářské práce je vlastní návrh oddílné kanalizace v obci 

Štěpánkovice - ulice Albertovec, ochrana před nežádoucím nekontrolovatelným odtokem 

splaškových vod a zajištění vhodných hygienických podmínek obyvatel. Bakalářská práce 

se skládá z teoretické a praktické části s vlastním návrhem oddílné stokové soustavy . 

V teoretické části je řešena problematika odpadních vod, stokových sítí a čistíren 

odpadních vod. 

Praktická část se zaměřuje na vlastní návrh oddílné stokové soustavy. Podkladem 

pro vypracování projektu byla situace obce Štěpánkovice. Situace byla  dodána v programu 

AutoCad 2009 v měřítku 1:1000, kde byla dále rozpracovávána. Podélné profily navržené 

kanalizace byly navrženy a zpracovány v programu Winplan, podélný profil kanalizace 

verze 5.0.  
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2. Popis stávajícího stavu 

2.1. Stávající stav 

Ulice Albertovec je vzdálená 1 km západně od obce Štěpánkovice. Přesto je 

Albertovec součástí této obce. Štěpánkovice  leží v hlučínské pahorkatině, 13 km jižně  

od okresního města Opava a zároveň 10 km od polských hranic v nadmořské výšce 270 

m.n.m. V části obce Albertovec (obr. 1) dnes žije přibližně 100 obyvatel a výjimečná je 

především díky Hřebčínu, který byl založen již roku 1818 a svému účelu slouží dodnes. 

V současné době nedisponuje ulice Albertovec a její přilehlé objekty vhodnou kanalizací 

ani čistírnou odpadních vod. Převážná část objektů v Albetovci není uspokojivě 

odkanalizována. 

Obr. 1: Albertovec mapa 
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2.2. Hydrologické poměry 

Z hlediska hydrologických poměrů je nejbližší řekou k ČOV řeka Albertovecký 

příkop č.h.p 2-04-01-008. Řeka bude sloužit jako recipient, do kterého budou odváděny 

vyčištěné vody z ČOV. Správcem vodního toku Albertovecký příkop je ZVHS Povodí 

Odry. 

Meliorační svodnice  č.h.p. 2-04-01-008 

Plocha povodí   P= 2,8 km2  

Srážky    S= 600 mm       

Min. spec. odtok   sp= l/s/km2 

Průměrný průtok  Qp= 0,006 l/s  

Minimální průtok   Q355= 0,0003 l/s      

N-leté průtoky   Q1= 0,5 m3/s  

    Q100= 5 m3/s 
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3. Vytipování problémů 

V současné době v souvislosti s rychlým rozvojem průmyslu se čistota našich vod 

neustále zhoršuje. Pro odstranění stavu, kdy klesá jakost vody až na nejhorší stupeň se 

přistoupilo k legislativnímu opatření. Následovala výstavba čistíren odpadních vod  

u větších měst a průmyslových objektů. V dalších etapách se výstavba čistíren rozšířila  

i na menší územní celky, kde je produkováno menší množství odpadních vod. Likvidace 

malých zdrojů znečištění má sice především lokální význam, je však mnohdy nezbytná při 

komplexní ochraně životního prostředí. 

Všechny tyto zásahy vedly v dalším období ke zpomalení růstu znečištění vod  

a ke zlepšení jakosti vod u některých silně znečištěných vodních toků. V posledních letech 

se však objevil nový původce ohrožující čistotu vod a tím je zemědělství. 

Zemědělství, které zvyšuje dávku průmyslových hnojiv a pesticidů v zájmu 

intenzifikace rostlinné výroby pro rostoucí počet obyvatel. Část hnojiv a pesticidů se 

dostává do podzemních i povrchových vod a zvyšují tak jejich míru znečištění. Při celkové 

ochraně životního prostředí je třeba se zaměřit na využívání druhotných surovin, 

ušlechtilých paliv, budování řízených skládek pevného odpadu a zavádění katalyzátorů 

výfukových plynů, ale i stavět čistírny odpadních vod  z malých zdrojů znečištění. 

Vodní zákon 254/2001 sb. §38 nařizuje, aby byly odpadní vody u všech, i malých 

zdrojů znečištění zneškodněny podle současného technického pokroku před vypuštěním  

do vodního toku. Menší čistírny odpadních vod nelze projektovat a stavět pouhým 

zmenšením čistíren velkých.  
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4. Technický popis řešení 

4.1. Odpadní vody  

Za odpadní vody jsou podle § 38 odst.1 zákona o vodách 254/2001 považovány 

vody, které jsou použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických  

a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití 

změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich 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. 

Čištění odpadních vod popisuje taktéž § 38 vodního zákona 254/2001 Sb.,  

O vodách a o změně některých zákonů. Podle tohoto zákona, § 38 odst. 3, kdo vypouští 

odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišť ovat jejich 

zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými k jejich vypouštění. Při stanovování 

těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným 

technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.  

Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen 

v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich 

znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, 

a příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto 

rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních 

vod a četnost předpokládání výsledků těchto měření. [1] 

4.1.1. Druhy odpadních vod 

Dělení odpadních vod 

Podle svého původu se rozdělují odpadní vody na splaškové, průmyslové, dešť ové 

a balastní. 
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• Splaškové odpadní vody: jsou to odpadní vody vypouštěné do veřejné 

kanalizace z bytů a obytných domů. Patří k nim i odpadní vody z městské 

vybavenosti, jako jsou školy, restaurace, hotely, kulturní zařízení apod., mající 

podobný charakter jako odpadní vody od obyvatel. Specifické množství 

splaškových vod (průměrné znečištění na 1 obyvatele/den znázorňuje tabulka 1) 

závisí na bytové vybavenosti (koupelny, sprchy, přívod teplé vody aj.) a je 

prakticky shodné se spotřebou pitné vody. Průměrně se počítá se specifickou 

produkcí splaškových vod 150 l/osobu.den. 

Tabulka 1: Produkce znečištění  na 1 EO v g/d 

Ukazatelé specifického znečištění 

Látky Ostatní Látky 

Anorganické Organické Celkem BSK5 CHSK Ncelk Pcelk 

Nerozpuštěné   

a) usaditelné 10 30 40 20 40 1 0,2 

b) neusaditelné 5 10 15 10 20 0 0 

Rozpuštěné 75 50 125 30 60 10 2,3 

Celkem 90 90 180 60 120 11* 2,5 

Produkty metabolizmu 

Látky celkem 80 30 110 0 0 10 1,6 

* V obcích s hospodářským zvířectvem se doporučuje uvažovat Ncelk15g/d 
na1EOaž20g/dna1EO 

• Průmyslové odpadní vody: jsou to odpadní vody vypuštěné do veřejné 

kanalizace z průmyslových závodů a výroben, příp. předčištěné v závodě, tj. 

zbavené toxických a pro provoz veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod 

(ČOV) jinak škodlivých látek. Řadí se k nim i odpadní vody ze zemědělství. 

Vysoké koncentrace organického znečištění a dusíku, které jsou obsaženy 

v zemědělských odpadních vodách, vedou k problémům při odvedení 

odpadních vod do kanalizační sítě a následného čištění v ČOV. [15]. 

• Průmyslové odpadní vody jsou vypouštěny do vodních recipientů buď 

samostatně, nebo spolu se splaškovými vodami prostřednictvím veřejné 

kanalizace. Tyto smíšené odpadní vody se nazývají městskými (bez ohledu  
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na velikost obce). Podíl průmyslových vod bývá různý, v našich podmínkách 

činí obvykle 80 až 100% z vod splaškových.  

Veřejné kanalizace jsou buď: a) oddílné pro oddělené odvádění vod splaškových 

s průmyslovými a vod dešť ových (dešť ovou kanalizací), b) jednotné, jimiž je odváděna 

z intravilánu sídliště také srážková voda, která se tím stává vodou odpadní. Typ jednotné 

kanalizace je zdaleka převažující. 

• Srážkové odpadní vody: vody odváděné z intravilánu obce jednotnou veřejnou 

kanalizací. Jejich množství závisí na velikosti odvodňované plochy, její kvalitě 

(sklonu, povrchu) a intenzitě srážek. Při krátkodobém působení srážky dosahují 

v maximech hodnot zdaleka převyšujících průtok splaškových a průmyslových 

vod, a proto na ně musí být dimenzována kanalizace. 

• Balastní odpadní vody: do veřejné kanalizace se dostává určité množství 

podzemních vod netěsnostmi kanalizace, někdy jsou jí odváděny i vody 

povrchové. Tyto vody, které do veřejné kanalizace nepatří, neboť  v pravém 

slova smyslu nejsou odpadními vodami, se přesto do ní dostávají a tvoří často 

svým objemovým množstvím významný podíl (podle kvality stokové sítě  

a výšky hladiny podzemní vody). [2]  

4.1.2. Způsoby dopravy odpadních vod 

Stoková  síť   transportuje odpadní vody, které se dále zneškodňují v čistírnách 

odpadních vod různým způsobem. 

Gravitační kanalizace – využívá přírodní sílu gravitace – voda se pohybuje vlivem 

naklonění roviny. Proto musí mít stoky dostatečný sklon nivelety dna dolů ve směru  

k ČOV nebo k vyústění do recipientu. Je tradičním a převažujícím způsobem odvodnění.  

 Tlaková kanalizace – jedná se o nejrozšířenější alternativní způsob dopravy. 

Navrhuje se v případech, kdy je nutno překonat výškový rozdíl v terénu. U  tlakové 

kanalizace (obr. 2) je nutno vybudovat čerpací šachtu nebo jímku, do které jsou gravitačně 

přiváděny vody z nemovitostí. Z jímky jsou následně pomocí ponorného objemového 

čerpadla splašky dopravovány tlakovým potrubím podstatně menšího průměru na ČOV. 
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Obr. 2: Schéma tlakové kanalizace [3] 

  

Podtlaková vakuová kanalizace – použití je vhodné pro menší množství OV a při 

složitějších podmínkách podélných profilů stok (obr. 3). Princip spočívá ve vyvození 

podtlaku v hlavním uličním potrubí. Do tohoto potrubí se přes domovní sací ventily 

nasávají OV z napojené nemovitosti. Výhodou je velká rychlost a provoz bez údržby.  
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Obr. 3: Schéma podtlakové kanalizace [3] 

 

Maloprofilová kanalizace – je specifická použitým trubním materiálem velkých  

délek s malými světlými profily, nízkou drsností a vodotěsnými spoji.  

Pneumatická kanalizace – způsob dopravy, kdy je OV odváděna tlakovým 

vzduchem i na velké vzdálenosti. Je možno dopravovat i velmi znečištěné médium. Pracuje 

ve dvou cyklech, cyklus plnění a cyklus výtlaku. [4]  

4.2. Soustavy stokových sítí 

Při řešení odkanalizování se musíme rozhodnout, které odpadní vody budou 

odvedeny na jaké místo. Splašky a odpadní vody stejného charakteru se odvádějí  

do čistírny, zatímco u jiných odpadních vod je třeba rozhodnout samostatně. Zásadní 

rozhodnutí je třeba učinit u vod z atmosférických srážek. Zavedení těchto atmosférických 

vod do čistírny odpadních vod představuje silný přítok a obvykle taky zhoršení čistícího 

účinku následkem naředění ostatní odpadní vody. Do čistírenských objektů jako jsou 

septiky není vůbec dovoleno zavést dešť ové odpadní vody. 
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Volba kanalizační soustavy jednotné nebo oddílné se řídí místními podmínkami, 

výškovými poměry odvodňovaného území a hledisky hospodárnosti návrhu stokové sítě.  

Jednotná soustava - odvádí splaškové i dešť ové odpadní vody společně jedním 

potrubím. Vyžaduje velké příčné profily stok pro odvedení vod z přívalových dešť ů. 

Nevýhodou této soustavy je, že jsou na ČOV přiváděny vody srážkové ředěné vodami 

splaškovými. Proto jsou zde navrhovány odlehčovací komory. 

Oddílná soustava - má dvojí síť , splaškovou i dešť ovou. V kompletním provedení 

má nevýhodu ve složitosti a nákladnosti dvojité stokové sítě. Oddílné splaškové stoky 

nevyžadují tak velké příčné profily jako oddílné stoky srážkové. Výhodou je, že na čistírnu 

jsou přiváděny neředěné splaškové odpadní vody a tak je výhodná z hlediska 

předvídatelnosti zatěžovacích stavů. [5]  

4.2.1. Zásady navrhování stokových sítí 

Stokové sítě se situují do veřejných ploch a pozemních komunikací v souladu  

s ČSN 75 6005 (tab. 2). Platí zásada, že se stoky situují do veřejných ploch a pozemních 

komunikací, mimo ně po dohodě s provozovatelem kanalizace. Stoky jednotné soustavy se 

umísť ují zpravidla pod osu komunikace. U oddílné soustavy se splašková stoka umísť uje 

mimo osu, dešť ová pod osu komunikace. Uložení stok v korytě toku nebo pod koryty toků 

v podélném směru je nepřípustné. Při souběhu inženýrských sítí platí ČSN 73 6005, kde 

jsou tabelárně shrnuty nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti inženýrských sítí 

při jejich souběhu. 

Tabulka 2: Souběh a křížení stoky s ostatními druhy inženýrských sítí. 

Silové kabely Plynovody 

35 kV 110 kV 

Sdělovací 
kabely 

    Do    
0,005Mpa 

Do       
0,3 Mpa 

Vodovod 
Tepelná 
vedení 

Kabelovody Kolektor 
Koleje 
tram. 
dráhy 

Nejmenší 
dovolené 
vodorovné 
vzdálenosti 
při souběhu 
stoky s 

0,50 1,00 0,50 1,00 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 

Nejmenší 
svislá 
vzdálenost 
při křížení 
stoky s 

0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0 
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Všechny stoky, které odvádějí jiné odpadní vody než jsou dešť ové, musí být 

uloženy hlouběji než je vodovodní potrubí. Hloubka uložení stok je dána celkovým 

řešením inženýrských sítí a jejich zájmových pásem.Požadováno je minimální krytí, které 

je v dopravním prostoru, který neslouží provozu motorových vozidel nebo pod chodníkem 

1,00 m, pod vozovkou je krytí 1,80 m a ve volném terénu 1,00 m.Stoky splaškové soustavy 

musí ležet tak hluboko, aby bylo možné odvodnit podzemní prostory (sklepy, skladiště). 

• Doporučená maximální hloubka uliční stoky je 6,00 m. Hloubkové uložení stok 

mimo zastavěné území se řeší ve vztahu nezamrzající hloubky, k ostatním 

inženýrským sítím a s ohledem na podmínky křižování. [3] 

4.2.2. Tvar stok 

Základními tvary stok jsou kruhový, tlamový a vejčitý. Jaký tvar potrubí stok 

použijeme, závisí na hydraulických a jiných podmínkách. Pro kanalizační přípojky je 

nejvhodnější používat kruhový tvar příčného profilu. 

• Kruhový  

Je nejjednodušší výroba prefabrikátu. Potrubí je snadné na čištění. Kruhový profil 

je definován většinou jmenovitou světlostí o DN 100 – 2400. Nejběžnější jsou DN 250, 

300, 400, 600. 

• Tlamový 

Výhodou je, že se navrhuje ve stísněných geologických poměrech. Nevýhodou je 

nejméně příznivý (koncentrace odtoku v potrubí), staticky nejméně výhodný 

• Vejčitý 

Nejlepší hydraulické vlastnosti. Staticky nejvýhodnější. Nevýhodou je, že ho lze 

navrhnout jen při dostatečné výšce nadloží. [2] 

4.2.3.  Objekty na stokové síti 

Pro funkčnost, řádný provoz a možnost údržby a opravy jsou na stokové síti 

umístěny objekty: 
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• Šachty se navrhují v místech, kde se mění směr přímých úseků, příčný průřez, spád 

stoky, rozdělení stoky, a zároveň slouží k účelům vstupu do stokové sítě. 

Vzdálenost šachet by neměla přesáhnout 50 m. Šachty (obr. 4) jsou typizované 

z betonu nebo plastu. 

 

Obr. 4: Schéma kanalizační šachty [12] 

• Dešť ové vpusti se používají pro odvodnění dešť ové vody z vozovek a zpevněných 

ploch. Přibližná vzdálenost vpusti je 40 - 60 m a zřizují se u chodníku na nejnižším 

místě v příčném profilu. 

• Skluzy slouží k překonání velkých výškových rozdílů na stokové síti. Skluz se 

skládá z vlastní skluzové stoky a spadiště. 

• Odlehčovací komory jsou nejkritičtějším místem jednotné stokové sítě a slouží 

k odlehčení směsi splaškových a dešť ových vod. V bezdeštném období musí 

umožnit odtok veškerých vod do čistírny odpadních vod a v době dešť ových srážek 

oddělit množství přiváděných vod na čistírnu. 

• Výusť  se používá k zaústění stoky do recipientu. Při vypouštění odpadních vod do 

vodního toku je třeba výusť  řešit tak, aby se znečištěné vody nesoustřeďovaly 

v příčném profilu. 

• Čerpací stanice mohou být průběžně na trase stok nebo koncové při čerpání  

do vodního recipientu nebo čistírny. Koncové čerpací stanice jsou situovány  

u čistírny a nejsou součástí stokové sítě. Prefabrikované čerpací stanice 
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v plastovém nebo betonovém provedení se používají pro domovní přípojky nebo  

na tlakové kanalizaci při nevýhodných spádových poměrech. [3], [6] 

4.3. Čistírny odpadních vod 

Nejdůležitějším kritériem, které čistírny jako celek mají splnit, je především 

požadovaná kvalita vyčištěné vody. Tomuto požadavku má být podřízena i volba 

technologie čištění (mohou na sebe vzájemně navazovat) a skladba celé technologické 

linky.  

Technologické dělení ČOV 

- mechanické čištění, 

- biologické čištění, 

- chemické  čištění, 

- kalové hospodářství 

4.3.1. Mechanické způsoby čištění odpadních vod 

Jde o nejjednodušší způsob odstraňování znečištění z vody, a to mechanickou 

separaci znečisť ujících látek. Provádí se obvykle ve dvou stupních. V prvním stupni 

dochází k oddělení hrubšího materiálu na česlích a v lapácích písku. V dalším stupni jsou 

odstraněny látky usaditelné prostou sedimentací v usazovacích nádržích. Při návrhu těchto 

zařízení je nutné zohlednit druh, charakter a stav stokové sítě. Tímto postupem lze snížit 

koncentraci organického znečištění obsaženého ve splaškové odpadní vodě o 15 – 30 %. 

Tento způsob čištění odpadních vod je zcela nedostatečný a lze jej využít pouze 

pro předčištění.  

Objekty pro mechanické čištění: 

• česle (obr. 5) 

• lapáky písku (obr. 6) 

• usazovací (sedimentační) nádrže  
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   Obr. 5: Česle      Obr. 6: Vertikální lapák písku 

4.3.2. Biologické čištění odpadních vod 

Biologické čištění vod využívá schopnosti mikroorganismů rozkládat organické 

znečištění ve vodním prostředí. Rozkladný proces je velmi složitý, rychlost tohoto procesu 

závisí na řadě faktorů, např. na obsahu kyslíku ve vodě, pH, teplotě, typu znečištění, 

přítomnosti toxických látek a použité metodě čištění. V biologickém stupni čištění se 

odstraní takové množství znečištění, které je použito na stavbu další buněčné hmoty. 

V principu se jedná o intenzifikaci samočisticích pochodů probíhajících 

v povrchových vodách. Hlavním rozdílem je rychlost odbourávání, které je v porovnávání 

s čistírnou relativně nízká. Proto lze v čistírně (obr. 7) dosáhnout stejného efektu  

za poměrně kratší dobu. Příčinou je rozdílná koncentrace mikroorganismů přítomných 

v povrchových vodách a v čistírně. Nutností je vytvoření dostatečných podmínek  

pro udržení biologických pochodů. V biologickém postupu se používá různých metod, 

např. aerobní rozklad, anaerobní rozklad nebo jejich kombinace. [6] 
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Obr. 7: Schéma dvoustupňové biologické čistírny odpadních vod [10] 

Naznačení mechanických prvků čistírny 

Naznačeni biologických prvků čistírny 

Objekty pro umělé čištění aerobní 

•  Skrápěné biologické kolony (biologické filtry) 

• Aktivační nádrže 

• Biologické nádrže 

Objekty pro umělé čištění anaerobní 

• Metanizační (vyhnívací) nádrže 

 Rozlišujeme tři základní typy vyhnívacích nádrží: samostatné vyhnívací nádrže, 

štěrbinové nádrže, septiky. [4] 
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Obr. 8: Schéma septiku 

Septiky (obr. 8) ani štěrbinové nádrže nejsou v městských čistírnách odpadních vod 

používány, protože mají malé průtočné kapacity a malou účinností čištění. [7] 

4.3.3. Chemické čištění odpadních vod 

Obecně se chemické způsoby čištění skládají ze směšovacího stupně, ve kterém je 

koagulant míšen s vodou při vzniku vloček (chemického kalu). U splaškových odpadních 

vod bez průmyslového znečištění jsou používány např. metody srážení fosforu pomocí solí 

hliníku nebo železa. [6] 

Konečné ošetření se zaměřuje na odstraněním nečistot-způsobující organismy z 

odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody lze dezinfikovat přidáním chloru nebo pomocí 

ultrafialového světla. Vysoká hladina chloru může být nebezpečná pro vodní život.. Při 

čištění odpadních vod se často přidává chlor-neutralizující chemické na vyčištěných 

odpadních vod do toku vypouštění. [13] 

4.3.4. Kalové hospodářství 

Na každé čistírně odpadních vod musí být řešena problematika kalového 

hospodářství. 
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Produktem čištění odpadní vody je čistírenský kal, což je disperzní systém, 

obsahující, obsahující vedle rozpuštěných a koloidních látek zpravidla převažující podíl 

látek suspendovaných. V mechanické části ČOV (v usazovacích nádržích), vzniká 

sedimentací látek odpadní vody primární kal. Produktem biologického čištění odpadní 

vody je přebytečný biologický kal. Ten je zpracován buď samostatně, nebo je čerpán před 

usazovací nádrže a sedimentuje spolu s usaditelnými látkami přiváděnými v odpadní vodě 

jako směsný surový kal. Charakter vlastnosti a objem kalu se liší od případu k případu, 

stejně jako kvalita odpadní vody. Kal je zapotřebí dále zpracovat procesy, které jsou 

nejvhodnější z hlediska technického, hygienického, finančního a z hlediska dopadu  

na životní prostředí. [7] 

Finanční náklady vynaložené na zpracování kalu jsou často značné, proto je 

vyhovující kalové hospodářství nejdůležitějším kritériem v celém procesu čištění 

odpadních vod. Přestože objem kalu obsahuje pouze 1% celkového objemu přitékající 

vody, náklady pro zpracování kalu představují 40 - 60% celkových nákladů na ČOV. 

Kalové hospodářství se skládá z jednotlivých stupňů: zahuštění, stabilizace, 

odvodnění. Konečným stupněm manipulace s kalem je kompostování nebo využívání jako 

přídavku do půdy ke zlepšení jejich vlastností. [8] 

Tabulka 3: Srovnávací výkonnost systémů čištění odpadních vod [14] 

Proces 
Dodávky 
kyslíku 

Objem 
reaktoru 

Retenční 
čas 

Účinnost odstranění 

Aktivovaný kal Tlakový 
vzduchu 

10 m3 4-6 hod 90% -95% organických látek 90% -
95% nerozpuštěné látky 

Biologické rotační 
disky 

Vzduch 1 m3 1-3 hod 90% -95% organické hmoty 

Anaerobní filtrace Anaerobní 2 m3 36 hod 40% -50% organických látek 52% 
suspendovaných pevných látek 

Septik Anaerobní 2 m3 36 hod 25% organické hmoty 

Hydroponické 
pěstování 

Aerobní / 
anaerobní 

6 m3 12 hod 65% -75% organické hmoty 

4.4. Malé ČOV 

Za malé a domovní čistírny se považují zařízení určená k likvidaci znečištění  

do 1000m3 denního průtoku. To odpovídá znečištění 5000 ekvivalentních obyvatel. Podle 

„pokynů pro výstavbu ČOV v malých obcích“, které vydalo ministerstvo zemědělství ČR  
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v roce 1993 se označují čistírny s kapacitou do 10 m3.d-1 (50 ekvivalentních obyvatel) jako 

domovní. Malé ČOV se pak rozdělují do dvou kategorií, a to 10 - 100 m3.d-1 (50 - 500 EO)  

a 100 - 1000 m3.d-1(500 - 5000 EO). 

Čistírny s kapacitou do 100 m3.d-1 se navrhují k čištění vod splaškových na oddílné 

kanalizaci. ČOV větších kapacit se navrhují k čištění vod jak z oddílné, tak z jednotné 

soustavy. Z celkového množství odpadních vod produkovaných na našem území dosahuje 

podíl znečištění zneškodňovaného domovními a malými ČOV 15 %. To představuje 

v celostátním měřítku 1,5 mil. obyvatel, kteří budou napojeni na malé a domovní ČOV. 

Vzhledem k tomu, že tyto ČOV zabezpečují jakost vodotečí rozptýlených na rozloze 

přesahující polovinu území našeho státu a v řadě případů se jedná o málo vodné toky, nebo 

o oblasti zvýšeného zájmu (rekreační oblasti, rezervace, vodárenské toky, ochranná pásma 

zdrojů vody) je význam malých ČOV nezastupitelný. 

Specifikum malých čistíren odpadních vod spočívá v tom, že obvykle nemají stálou  

a kvalifikovanou obsluhu jako velké čistírny. Specifické požadavky vycházejí zejména 

z časové proměnlivosti průtoku a složení odpadních vod. Rozhodující producenti 

odpadních vod u většiny malých obcí jsou především obytné domy a vybavenost. 

Produkovaná voda je převážně fekální. Dosažení optimální účinnosti ČOV je možné pouze 

komplexním řešením systému stoková síť  - ČOV tak, aby maximálně vyhovovala 

individuálním podmínkám dané lokality. Množství a kvalita produkovaných odpadních 

vod závisí nejen na velikosti zdroje,ale i na charakteru zástavby. Zemědělské a průmyslové 

znečištění mohou výrazně ovlivnit charakter odpadních vod. Čím menší bude celé 

odkanalizované území, tím více budou působit tyto vlivy . 

Požadavky na malé ČOV:  

• schopnost vyrovnat se s častými změnami v průtoku a jakosti přitékajících 

odpadních vod při relativně neměnné jakosti vyčištěné vody 

• nízké nároky na obsluhu 

• vysoká provozní spolehlivost strojního zařízení 

• nízké provozní náklady. [9] 

Těmto požadavkům by měla odpovídat i skladba technologické linky, která se 

obecně skládá z několika částí s následující funkcí: 
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1. Ochranná část čistírny a hrubé předčištění 

Pokud je do technologické linky zařazen septik, přebírá na sebe i úlohu hrubého 

předčištění. V dostatečně dimenzovaných prostorech septiků dochází  

i k anaerobní stabilizaci kalu, který je možno s ohledem na jeho malé množství 

odvážet. U větších čistíren slouží k hrubému předčištění přitékajících odpadních 

vod ručně nebo strojně stírané česle. V případě připojení čistírny na jednotnou 

kanalizaci, je před česlemi dešť ový oddělovač a za česlemi následuje lapák 

písku. Je-li na začátku čistírny zařazena čerpací jímka, musí být řešena tak,  

aby zde nedocházelo k nežádoucí sedimentaci nečistot. Jedním, a zdá se 

nejefektivnějším způsobem, jak zabránit usazování hrubých nečistot  

je provzdušňování jímky. Do objemu jímky musí být zahrnut i potřebný 

akumulační prostor sloužící k vyrovnání rozdílných průtoků v průběhu dne. 

Výkon čerpadel má být volen tak, aby nespínal častěji než 6x za hodinu. [4] 

2. Mechanický stupeň 

U menších (domovních) aktivačních čistíren je mechanický stupeň řešen 

septikem nebo malou štěrbinovou nádrží, kam je zpravidla zároveň odtahován 

přebytečný kal a dochází zde k jeho anaerobnímu rozkladu. Malé aktivační 

ČOV o větších kapacitách jsou provozovány zpravidla bez primární 

sedimentace. U malých čistíren s biofiltry je mechanický stupeň přímo 

nezbytnou podmínkou jejich dobré funkce. Zde se plně osvědčila štěrbinová 

nádrž s dobře fungujícím hrubým předčištěním. V provozu je třeba důsledně 

dbát na udržení průchodnosti štěrbiny mezi usazovacím a kalovým prostorem.  

3. Biologický stupeň 

Z hlediska návrhových parametrů se u biofiltrů zaměříme na materiál i tvar 

náplně a způsob rozdělení odpadních vod po její ploše. Náplň biofiltrů má mít 

co největší specifický povrch a pórovitost, tak, aby nekladla velký odpor 

proudícímu vzduchu. Další požadavek je nízká hmotnost a dlouhodobá stálost. 

V oblasti malých čistíren se nejlépe uplatňuje volně sypaná plastová náplň 

z tenkostěnných flexibilních trubek. U aktivačních nádrží jde především  

o dimenzování vhodného aeračního systému, míchadla a čerpadla vratného 
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kalu. Výsledná dobrá jakost vyčištěné vody bude hodně záviset na separační 

účinnosti dosazovací nádrže. 

4. Kalové hospodářství  

Pokud není do technologické linky zařazena štěrbinová usazovací nádrž, je 

kalové hospodářství řešeno většinou uskladňovací nádrží kalu s dostatečnou 

dobou zdržení, za kterou bývají použita pro odvodnění kalu kalová pole a nyní 

stále častěji strojní odvodnění pomocí mobilního zařízení anebo stabilního 

v případě větších produkcí kalu. U čistíren o malých kapacitách stále převládá 

likvidace kalu odvozem v tekutém stavu. [4] 

Zatímco u velkých čistíren odpadních vod bývají tyto čtyři základní části od sebe 

zřetelně odděleny, dochází u malých ČOV k jejich postupnému slučování, které je tím 

patrnější, čím má čistírna menší kapacitu. 

4.5. Návrh čistírny odpadních vod 

Každá čistírna odpadních vod by měla být navržena na ,,míru“.Kapacita vyjádřená 

hodnotami zatížení v kg/d, ekvivalentních obyvatel (EO), m3/d je dobrým vodítkem, je 

však nutno vždy přihlédnout k charakteristikám stokové sítě. Pro stejný počet 

ekvivalentních obyvatel za jednotnou či oddílnou stokovou sítí bude čistírna  odpadních 

vod vykazovat jisté rozdíly. Oddílná stoková síť  je pro čistírnu výhodnější z hlediska lepší 

předvídatelnosti zátěžových stavů. Často opomíjenou avšak zásadní otázkou pro návrh 

čistíren odpadních vod je kvalita samotných vstupních výpočtových dat. Z teoretických 

výpočtů však získáme zatížení, které je vyšší než je skutečná hodnota zatížení. Podstata 

návrhu každé čistírny je účinnost čištění odpadních vod ze strany místně příslušného 

vodohospodářského orgánu, který o požadavcích rozhodne se správcem recipientu, 

hygienickými orgány.  

Obecně lze říci, že přiměřeného stupně čištění odpadních vod plně v souladu 

s platnou legislativou lze docílit celou řadou čistírenských procesů. [9] 

K základním technologickým principům biologického čištění odpadních vod patří 

biofilmové  procesy a čištění aktivací 
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Biofilmové procesy 

U biofilmových procesů jsou mikroorganismy (biofilm) přisedlé na povrch 

vhodného nosiče a živiny potřebné ke svému růstu čerpají z odpadní vody, která okolo 

nich proudí. V praxi se využívá nejvíce dvou základních modifikací, a to rotačních 

biologických reaktorů (RBR) nebo biofiltrů.. 

Domovní čistírny s biodisky 

Používají se převážně k osamoceným  objektům, kde není účelné nebo technicky 

možné připojení na veřejnou kanalizaci zakončenou větší ČOV. Nosičem biofirmu jsou 

pomalu rotující plastové biodisky umístěné na vodorovné hřídeli nebo jiné rotační těleso 

s nosičem o velkém specifickém povrchu. Ve většině případů se jedná o kompaktní čistírnu 

tvořenou jednou nádrží rozdělenou  na mechanický stupeň, biologický stupeň s RBR  

a dosazovací nádrží. U klasických biodiskových čistíren, pokud jsou správně navrženy  

a provozovány se běžně dosahovaná účinnost  čištění pohybuje mezi 80 – 85 % podle 

BSK5. U čistíren pracujících na principu kombinované biomasy byly zjištěny účinnosti 

čištění okolo 90 % podle BSK5. [9] 

Malé ČOV s biofiltry 

Čistírny s biofiltry patří mezi jednoduchá a spolehlivá čistírenská zařízení, která 

však ve srovnání s aktivačními čistírnami nedosahují tak vysoké účinnosti čištění.  

U domovních čistíren je mechanický stupeň řešen jako septik, pro větší ČOV je používána 

štěrbinová nádrž. Biofiltry jsou buď prefabrikované nebo dřevěné. Jako nosič biomasy se 

většinou používá volně sypaná plastová náplň. Pro zajištění aerobních poměrů uvnitř tělesa 

biofiltru je vhodné použít větrání. Výhodou čistíren s biofiltry spočívá především 

v nízkých nárocích na obsluhu, elektrickou energii a ve vysoké spolehlivosti provozu. 

Nevýhodou je poměrně nízká účinnost čištění 80 – 85 % podle BSK5. [9] 

Čištění aktivací 

Při aktivačním způsobu čištění odpadních vod  je biomasa přítomna v čištěné vodě 

ve formě vznášejících se shluků/vloček) aktivovaného kalu v aktivační nádrži. Kyslík se do 

nádrže dostává provzdušňovacím zařízením. Za aktivační nádrží je vždy zařazena nádrž 

dosazovací, ve které dochází k separaci aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Z kalového 

prostoru dosazovací nádrže je kal vrácen zpět do aktivace , aby mohl být opět využit 
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v procesu čištění. Tím dochází k jeho shromáždění v systému a musí být pravidelně 

odstraňován. Ve srovnání s biofiltry nebo biodisky dosahují aktivační čistírny nižších 

hodnot zbytkového znečištění. V případě požadavku biologického odstraňování dusíku a 

fosforu je použití aktivačního procesu zatím jedinou cestou, proto aktivační ČOV vytlačují 

čistírny s biodisky nebo biofiltry. 

Balené čistírny  

Technologie čištění je založena na principu dlouhodobé aktivace se současnou 

aerobní stabilizací kalu. Dosazovací nádrž je řešena na principu „kalové kapsy“  

s komunikační štěrbinou u dna aktivace. S ohledem na typ dosazovací nádrže jsou vhodné  

pro malé územní celky, kde je možno vybudovat oddílnou kanalizaci. Dosahovaná 

účinnost čištění se pohybuje okolo 90-95% podle BSK5.  Předností balených ČOV je jejich 

snadná montáž a nízké nároky na obsluhu.Nevýhodou je jejich větší citlivost na 

k hydraulickému přetížení ve srovnání s oddělenou dosazovací nádrží. U nových balených 

čistíren je oxidační hřebenový buben nahrazen jemnobublinným aeračním systémem  

a dosazovací nádrž hydraulicky oddělena od  aktivace. 

4.6. Výrobci a dodavatelé malých ČOV 

Společnost Aquatech spol.s.r.o. se zabývá: 

• hlavním zaměřením společnosti je výroba čistíren odpadních vod pro rodinné domy 

až po obce a města do 3000 obyvatel (nabídka malé ČOV v tabulce 3) 

•  výroba a montáž bazénů, příslušenství bazénů,zastřešení bazénů, nádrží, jímek, 

čerpacích stanic, odlučovačů tuků, odlučovačů ropných látek, kanalizačních 

šachet a mnoho dalších výrobků z plastu 

• společnost má vlastní širokou servisní síť  po celé České republice, poskytuje 

záruční a pozáruční servis na své produkty a výrobky konkurenčních výrobců. 

Společnost FORTEX - AGS, a. s. se zabývá: 

• orientuje se na stavební výrobu, kovovýrobu pro  logistiku, na stavbu a vývoj 

čistíren odpadních vod (nabídka malé ČOV v tabulce 3)  

•  patří mezi špičku dodavatelů technologií čištění odpadních vod v České republice 
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• řada jejích výrobků směřuje k zahraničním odběratelům. 

Společnost SOVEKO PLAST s.r.o. se zabývá: 

• projekcí, montáží, servisem a provozováním čistíren odpadních vod typu Bio 

Cleaner firmy Envi-Pur Tábor, Metal Management, ASIO Brno. Součástí této 

dodávky je i možnost zajišť ování zkušebního provozu včetně jeho vyhodnocení 

(nabídka malé ČOV v tabulce 3) 

• projekcí, montáží, servisem a provozováním odlučovačů ropných látek typu AS-

TOP firmy ASIO Brno  

• projekcí, vývojem a realizací odlučovačů tuků, septiků, zemních filtrů a atypických 

akumulačních nádrží pro čistou (vodojemy, požární nádrže) a špinavou vodu 

(žumpy, nádrže pro chemický,  potravinářský a stavební průmysl)  

• projekcí, vývojem a realizací přečerpávacích stanic na čistou i špinavou vodu, 

včetně dálkového přenosu stavů a ovládání přečerpávacích stanic.  
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Tabulka 4: Nabídka malých ČOV některých výrobců a dodavatelů 
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5. Legislativa  

Dle Zákona o vodách č. 254/2001 jsou ČOV a stavby kanalizačních stok vodní díla. 

Podle § 15 vodního zákona musí být tyto vodní díla povolena jako stavby příslušným 

vodoprávním úřadem jako speciálním stavebním úřadem. Z hlediska vodního zákona 

mohou existovat dva základní způsoby nakládání s odpadními vodami, vyčištěnými  

na ČOV: 

1. vypouštění do vod povrchových, dle NV 61/2003 Sb, v platném znění NV 

229/2007 Sb  

2. vypouštění do vod podzemních  

Obojí upravuje vodní zákon v § 38: 

§ (4) Vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze povolit jen výjimečně  

z jednotlivých rodinných domků a staveb pro individuální rekreaci na základě 

individuálního posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Odpadní vody 

nesmějí být vypouštěny přímo do pásma nasycení (§ 2).  

§ (5) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví 

vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Přitom je 

vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, ukazateli a hodnotami 

přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a přípustnými hodnotami 

znečištění odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění 

odpadních vod, které stanoví vláda nařízením.“  
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6. Posouzení možných variant řešení 

Část obce Albertovec je jedním z územních celků, kde je kanalizace, ale tato 

kanalizace je několik desítek let stará, tudíž je z velké části neúplná nebo ve špatném stavu. 

Celková plocha obce Štěpánkovice nemůže být gravitačně napojena na čistírnu odpadních 

vod, nacházející se v ulici Albertovec. Totéž platí i obráceně. Vzdálenost, majetkové  

a ekonomické důvody vedou k možnosti vybudovat dvě čistírny odpadních vod jak pro 

samotnou obec Štěpánkovice tak pro přilehlou část obce Štěpánkovice - ulice Albertovec. 

V současné době je situace řešena individuálně v rámci objektů jako jsou septiky a žumpy 

často s přepadem do dešť ové kanalizace, příkopů nebo trativodů. Tato varianta však  není 

uspokojivá vzhledem k evropským normám. 

1) Varianta řešení: Stoková síť  bude koncipována jako jednotná kanalizace, 

kterou bude nutno dobudovat a opravit. Odkanalizování je řešeno jednou 

hlavní stokou, která bude napojena na ČOV. Jednotná stoková síť  bude 

klást na ČOV vyšší nároky, zejména při dešti bude hydraulicky zatížena. 

Čištění části dešť ových vod vede k nárůstu investičních i provozních 

nákladů čištění.  

2) Varianta řešení: Stoková síť  bude koncipována jako oddílná kanalizace 

způsobem, že stávající kanalizaci ponechám jako dešť ovou a vybuduji 

pouze novou splaškovou kanalizaci, která bude mít malé profily potrubí, 

bude nová, a tedy bude do čistírny přivádět kvalitní splaškové odpadní 

vody. 

Protože se z ekonomických i technických důvodů nevyplatí dobudovat a opravit 

stávající stokovou síť  na kvalitní jednotnou kanalizaci, vybrala jsem druhou variantu 

řešení. Vypracovala jsem návrh splaškové kanalizace a vybrala nejvhodnější typ čistírny 

odpadních vod, která bude využívána jak pro hřebčín tak pro přilehlou část obce 

Štěpánkovice – ulice Albertovec. 
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7. Rozpracování doporučené varianty 

Vlastní návrh jsem provedla do katastrální mapy obecní části Albertovec 

s výškovým zaměřením a zaznačením stávající dešť ové kanalizace. Ředitel firmy Soveko 

Plast pan Vladimír Vítek mi poskytnul podklady pro praktickou část. 

V rámci druhé varianty byla navržena splašková kanalizace o délce 1111, 57 m s 22 

šachtami, na které je možno se dále připojit přípojkami k nedalekým objektům. Splašková 

kanalizace bude zakončena biologickou čistírnou odpadních vod, která bude založená na 

aktivačním způsobu čištění. Druhá dešť ová kanalizace je o délce 377,7 m s 8 šachtami, 

která ústí do místního recipientu .Trasy navržených kanalizací jsou rozpracovány ve 

výkresu situace (příloha 1). Množství splaškových a dešť ových odpadních vod je 

vypočítáno v příloze 10, 11.  

7.1. Hydraulické výpočty navržené splaškové kanalizace 

Sloupec  

1. Úsek  

Rozdělení kanalizace podle stok 

2. Počet ekvivalentních obyvatel 

EO - jedná se o znečištění vyprodukované od jednoho obyvatele 

3. Specifická spotřeba vody 

Množství splaškové vody vyprodukované jedním obyvatelem  

4. Splaškový dílčí 

Vypočítá se jako násobek počtu ekvivalentních obyvatel a množství spotřebované vody. 

5. Celkový splaškový průtok Qsc 

Sčítají se dílčí splaškové průtoky. 

6. Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

Tento průtok se počítá pro každou část kanalizace zvlášť  dle níže uvedeného vztahu. 

Postupuje se po směru toku odpadní vody a k vypočítanému dimenzovanému průtoku 
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hlavní stoky se přičtou v úseku napojení na hlavní stoku dimenzované průtoky vedlejších 

stok. 

kdeslQQQ SCd ),.( 1
dim

−+=  

Qd………..dílčí dešť ový průtok (l.s-1) 

QSC……..celkový splaškový průtok (l.s-1) 

7. Sklon dna 

Interpolací výškových kót katastrální situace byly zjištěny výškové kóty šachet a terénu 

kde bude uložena kanalizace. V počítačovém programu Winplan byly tyto kóty vyneseny i 

s přesnými vzdálenostmi šachet. Byl zvolen jeden profil kanalizace a podle hloubky 

uložení stoky se určovaly sklony v ‰. Jednalo se o základní (teoretické) sklony, podle 

kterých se postupovalo při dalších výpočtech. 

8. Navrhovaný profil 

Profil stoky se navrhoval podle hydraulických tabulek stok , kde byl podle dimenzovaného 

průtoku, (teoretického) sklonu stoky a kapacitního průtoku nalezen odpovídající průměr 

stoky. Tento průměr byl vynesen do podélného profilu. Tento postup byl použit i u všech 

ostatních profilů kreslených ve Winplanu. Později byly dle skutečné rychlosti vsk 

(sloupec19) a množství krytí zeminy nad stokou měněny další potřebné hodnoty podle 

hydraulických tabulek stok 

9. Délka úseku s  

Je to délka úseku stoky v jednom kanalizačním okrsku. Byla zjištěna ze situace. 

10. Kapacitní průtok Qkap 

Je to průtokové množství ve stoce při kapacitním plnění. Hodnota Qkap se získá z 

hydraulických tabulek stok . 

11. Kapacitní rychlost vkap 

Je to rychlost ve stoce při kapacitním plnění. Hodnota vkap se získala z hydraulických 

tabulek stok. Pomocí vkap se získá skutečná rychlost toku odpadní vody. 
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12. Plnění h 

Hodnota h se získá z hydraulických tabulek stok, kde se interpolací 

součinitele κ získá přesná hodnota, která se vynásobí r (což je poloměr stoky v metrech). 

13. Skutečná rychlost vsk 

Vypočítala se dle vzorce:součinitele kapacitní rychlosti 

kdesmvv KAPSK ),.(.
100

1−=
κ

 

κ………součinitel 

vkap…..kapacitní rychlost (m.s-1) 

14. Doba průtoku t – jednotlivá 

Je to doba průtoku odpadní vody v jednom úseku, byla počítána dle vzorce: (m.s-1) 

kdes
v

s
t

SK

),(=  

s…….délka úseku (m) 

vsk…..skutečná rychlost (m.s-1) 

15. Doba průtoku t – celková (v sekundách) 

Zde se tyto jednotlivé doby průtoku sčítaly, a to každá stoka zvlášť . Podle doby dotoku 

odpadní vody na napojení do stávající stokové sítě. 

16. Doba průtoku t – celková (v minutách) 

V tomto sloupci se doba dotoku převedla pro lepší orientaci na minuty. 

17. Součinitel λ a κ  

Součinitele lambdu vypočítáme podle rovnice: 

kde
Q

Q

kap

,100.dim=λ  
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Qdim…..dimenzovaný průtok (l.s-1) 

Qkap…..kapacitní průtok (l.s-1) 

Díky tomuto součiniteli lambda můžeme interpolací zjistit z hydraulických 

tabulek stok hodnotu součinitele κ, pomocí kterého vypočítáme skutečnou rychlost 

toku odpadních vod. 

Z výpočtů je zřejmé naddimenzování splaškové kanalizace. Důvodem je, že na 

splaškové kanalizaci je napojen velký zdroj znečištění (hřebčín – splachy) a vzhledem 

k žádané lokalitě může dojít k přibývajícímu nárůstu potencionálních uživatelů splaškové 

kanalizace.  

7.2. Hydraulické výpočty navržené dešťové kanalizace 

Sloupec: 

1. Číslo kanalizačního okrsku 

 Kanalizační okrsek je plocha povodí daného úseku stoky, ze které se odvádí 

odpadní vody. 

2. Plocha povodí 

 Plocha kanalizačního okrsku byla zajištěna z hydrotechnické situace. 

3. Odtokový součinitel ψ 

 Z celkového množství srážky spadlé na určitou plochu. Část vody odteče po 

povrchu, část se vsákne a část vypaří. Pro dimenzování je důležitá ta část, která odteče po 

povrchu do stoky. Hodnota závisí na druhu povrchu a sklonu terénu. 

 Pro výpočet odtokového součinitele byl do katastrální situace zakreslen vzorový 

hektar (plocha 1 ha). Je to reprezentativní plocha pro odlišné druhy ploch. 
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 Z takto zvolené plochy byl vypočten střední součinitel odtoku ψS podle 

vztahu: kde

S

SS
n

i

nn

S ,
.....

1

11

∑
=

++
=

ϕϕ
ψ  

ΨS……střední součinitel odtoku, 

Ψ……..součinitel odtoku dle tab. 3 

S……...plocha povrchu daného druhu (ha) 

Tabulka 5: Tabulka součinitelů odtoku pro podrobný výpočet stokových sítí 

Součinitel odtoku ψ při konfiguraci 

území 
Způsob zástavby a druh pozemku popř. druh 

úpravy povrchu 
rovinné při 

sklonu do 

1% 

svažité při 

sklonu 1 až 

5 % 

prudce svažité 

při sklonu nad 

5% 

Zastavěné plochy (střechy) 0,90 0,90 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby se 

zálivkou spár 0,70 0,80 0,90 

Obyčejné dlažby se zapískovanými spárami 0,50 0,60 0,70 

Štěrkové cesty 0,30 0,40 0,50 

Nezastavěné plochy 0,20 0,25 0,30 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 

Lesy 0,00 0,05 0,10 

Vzorový hektar 1 

• Pro svažité území při sklonu 1-5 % 

Zastavěné plochy  S1 = 0,1638 ha = 16%   Ψ1 = 0,90 

Asfaltové vozovky  S2 = 0,0632 ha = 6 %   Ψ2 = 0,80 
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Zeleň    S3 = 0,4252 ha = 43 %  Ψ3 = 0,10 

Nezastavěné plochy               S4 = 0,3478 ha = 35 %                        Ψ4 = 0,25 

11..29,0
1

25,0.35,010,0.43,080,0.06,090,0.16,0 −−=
+++

= haslSψ  

4. Redukovaná plocha dílčí Sd se určí ze vztahu: 

kdehaSS sd ),(.ψ=  

SS……plocha povodí 

Ψ…….odtokový součinitel 

5. Redukovaná plocha celková SC 

Zde se sčítaly jednotlivé redukované plochy dílčí v návaznosti na hlavní stoku, a to po 

směru toku odpadních vod. Plochy vedlejších stok se počítají zvlášť  a započítávají se 

až ve spojných šachtách se stokou, do které jsou zaústěny a připočítávají se k dosud 

sečteným plochám. 

6. Intenzita redukovaného deště i 

Intenzita redukovaného deště byla dána hodnotou 157 l.s-1.ha-1. 

7. Dílčí dešťový průtok Qd 

Výpočet maximálních dešť ových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl 

proveden dle vztahu: 

kdesliSQ Sd ),.(.. 1−=ψ  

SS……plocha povodí (ha), 

Ψ…….odtokový součinitel, 
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i……..intenzita redukovaného deště (l.s-1.ha-1).  

8.  Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

Tento průtok se počítá pro každý kanalizační okrsek zvlášť . 

Postupuje se po směru toku odpadní vody a k vypočítanému dimenzovanému průtoku 

hlavní stoky se přičtou v úseku napojení na hlavní stoku dimenzované průtoky vedlejších 

stok. 

9.  Sklon dna 

Interpolací výškových kót katastrální situace byly zjištěny výškové kóty šachet a 

terénu, kde bude uložena kanalizace. 

Pomocí počítačového programu Winplan (podélný profil kanalizace, verze 5.0) 

byly tyto kóty vyneseny i s přesnými vzdálenostmi šachet (staničení). Byl zvolen jeden 

profil kanalizace a podle hloubky uložení stoky se určovaly sklony v ‰. Šlo o základní 

sklony, podle kterých se postupovalo při dalším výpočtu. 

10.  Navržený profil 

Profil stoky se navrhoval podle hydraulických tabulek stok, kde byl podle 

dimenzovaného průtoku, sklonu dna a kapacitního průtoku nalezen odpovídající 

průměr stoky. Tento průměr byl vynesen do podélného profilu. Tento postup byl 

dodržen u všech profilů kreslených ve Winplanu. 

Později byly dle skutečné rychlosti vsk a množství krytí zeminy nad stokou měněny 

sklony dna, a tak byl upraven celý podélný profil. Tím byly kontrolovány a měněny 

další potřebné hodnoty podle hydraulických tabulek stok. 

11.  Délka úseku s  

Je to délka úseku stoky v jednom kanalizačním okrsku. Byla zjištěna ze situace. 
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12. Kapacitní průtok Qkap 

Je to průtokové množství ve stoce při kapacitním plnění. 

13. Kapacitní rychlost vkap 

Je to rychlost ve stoce při kapacitním plnění. Pomocí vkap se získá skutečná rychlost 

toku odpadní vody. 

14. Plnění h 

Hodnota h se získá z hydraulických tabulek stok. Kde se interpolací součinitele κ získá 

přesná hodnota, která se vynásobí r (poloměr stoky v m). 

15. Skutečná rychlost vsk byla vypočítána podle vzorce: 

kdesmvv KAPSK ),.(.
100

1−=
κ

 

κ………součinitel 

vKAP…..kapacitní rychlost (m.s-1) 

16. Doba průtoku t (jednotlivě) 

Je to doba průtoku odpadní vody v jednom kanalizačním okrsku, byla počítána dle 

vzorce: 

kdes
v

s
t

SK

),(=  

s…….délka úseku (m) 

vSK…..skutečná rychlost (m.s-1) 
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17. Doba průtoku t (celková) 

Zde se jednotlivé doby průtoku sčítaly, a to zvlášť  každá stoka. Podle doby odtoku 

odpadní vody se volila metoda dimenzování stokové sítě. V našem případě doba 

nepřesáhla 15 min, proto pro celou dimenzaci stokové sítě byla použitá součtová 

metoda. 

18. Zde byla doba celkového odtoku převedena na minuty 

19. Součinitel  λ a κ  

Součinitele lambdu vypočítáme podle rovnice: 

kde
Q

Q

kap

,100.dim=λ  

Qdim…..dimenzovaný průtok (l.s-1) 

Qkap…..kapacitní průtok (l.s-1) 

Díky tomuto součiniteli můžeme interpolací zjistit z hydraulických tabulek stok 

hodnotu součinitele κ, pomocí kterého vypočítáme skutečnou rychlost toku odpadních 

vod.  

Vzhledem k malému rozsahu oblasti, pro kterou byla navržena dešť ová 

kanalizace jsem se z investičních důvodů rozhodla navrhnout jednotný rozměr dešť ové 

kanalizace DN 250. 

Návrh ČOV 

Množství odpadních vod 

Návrhový počet obyvatel 200   

Produkce odpadních vod 150 l/ubyv.den 

Množství odpadních vod  30 m3/d 

Celkem    Q24 30 m3/d 

  1,25 m3/h 

  0,35 l/s 

Součinitel denní nerovnoměrnosti 1,5   
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Denní maximum 45 m3/d 

  1,875 m3/h 

  0,52083 l/s 

Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 5   

Součinitel max. hod.nerovnoměrnosti průmyslových vod 1   

Návrhový přítok          Qnávrh 9,375 m3/h 

  2,6 l/s 

Koeficient minimální hodinové nerovnoměrnosti 0,01   

Minimální přítok         Qmin 0,01 m3/h 

  0,003 l/s 

Znečištění 

Počet obyvatel 200    

BSK na obyvatele 60  g/obyv*d 

BSK zatížení              12  kg/d 

Průměrná koncentrace 400  mg/l 

CHSK na obyvatele 120  g/obyv*d 

CHSK zatížení             24  kg/d 

Průměrná koncentrace  800  mg/l 

NL na obyvatele 55  g/obyv*d 

Nerozpustné látky         11  kg/d 

Průměrná koncentrace  366,667  mg/l 

N-celk na obyvatele 11  g/obyv*d 

N-celk zatížení            2,2  kg/d 

Průměrná koncentrace  73,3333  mg/l 

P na obyvatele 2,5  g/obyv*d 

P zatížení           0,5  kg/d 

Průměrná koncentrace  16,6667  mg/l 

Vysvětlivky 

Ekvivalentní počet obyvatel 

Podle ČSN 75 6401 (2006), platí: 

EO - ekvivalentní počet obyvatel 

P - počet obyvatel 

PE - populační ekvivalent - je srovnávacím ukazatelem, vztaženým na denní množství 

odpadní vody 

Specifická produkce odpadních vod - má normou doporučenou velikost 150 l/den 



Šárka Šimonová: Návrh koncepce čištění 
 

2010 37 

Q24…..průměrný bezdeštný denní přítok (objemový) odpadní vody 

Qd......denní množství odpadní vody  

Qmax…maximální přítok na čistírnu 

Po zjištěných všech hodnot navrhuji, aby pro ulici Albertovec byla navržená malá 

biologická čistírna odpadních vod do 200 EO, která bude čistit odpadní splaškové vody 

z areálu hřebčína a z části bytové zástavby. Bližšímu návrhu ČOV bych se chtěla 

věnovat ve své diplomové práci. 
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8. Ekonomické zhodnocení 

Vybudování jednoho metru kanalizace 

V ceně jsou zahrnuty všechny akce spojené s uložením potrubí (před uložením 

potrubí i po uložení potrubí). Do nákladů je připočítána cena kanalizačního potrubí podle 

příslušného DN včetně nákladů na výstavbu betonových šachet. 

Tabulka 6: Přehled nákladů 

  DN Cena(Kč)/m Délka úseku (m) 
Celková cena 

(Kč) 

Domovní přípojky 150 3500 90 315 000 

Dešťová kanalizace 250 4000 377,7 1 510 800 

Splašková 
kanalizace 250 4000 742,27 2 969 080 

Splašková 
kanalizace 300 5000 369,3 1 846 500 

        6 641 380 

 

Náklady na stavbu ČOV 

V ceně je rovněž zahrnuta výstavba malé ČOV pro 200 EO 

Odhadovaná cena malé ČOV pro 200 EO je asi 1 500 000 Kč. 

Stavební připravenost 1 500 000 Kč. 

Celková odhadovaná cena činí 9 641 380 Kč. 
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9. Závěr 

V rámci bakalářské práce byl zpracován koncept možného odkanalizování části 

obce Štěpánkovice ulice Albertovec. Celková délka nově navržené splaškové kanalizace 

činí 1111,57 m. Původní jednotná kanalizace byla přetvořena na dešť ovou kanalizaci  

o délce 377,70, tím vznikla oddílná stoková soustava. Součástí práce je i výkresová 

dokumentace, která obsahuje katastrální situaci, hydrotechnickou situaci, vzorový hektar a 

podélné profily, které byly vypracovány pro celou stokovou síť , jejichž přehled je v 

seznamu příloh. 

Při další etapě (diplomová práce) bych se s největší pravděpodobností věnovala 

bližšímu návrhu ČOV v ulici Albertovec.  
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