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2 Charakteristika území
Studie popisuje nakládání s odpadními vodami pro místní části města Staré
Město, nacházející se v Olomouckém kraji, formou vegetačních kořenových čistíren
s vertikálními filtry.

2.1 Obecné informace
Město Staré Město se nachází na severní Moravě, v Olomouckém kraji, v okrese
Šumperk na hranici s Polskem. Městem prochází silnice II. třídy II/446, která vede
z Olomouce k hraničnímu přechodu. Město leží v 538 m nad mořem.

Obrázek 1

Umístění Starého Města v rámci České republiky (Ekrtová, 2018)

K 01. 01. 2017 bylo ve městě 1 728 obyvatel. Město je složeno z 10-ti základních
sídelních jednotek: Chrastice, Hynčice pod Sušinou, Kunčice, Květná, Malé Vrbno, Nová
Seninka, Staré Město, Stříbrnice, Štěpánov, Velké Vrbno.
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Obrázek 2

Jednotlivé základní sídelní jednotky (Ekrtová, 2018)

Ve studii budou zpracovávány návrhy vegetačních kořenových čistíren pro místní
části Chrastice, Kunčice, Nová Seninka, Stříbrnice a Malé Vrbno.

2.2 Územní plán
Aktuálně platný územní plán obce Staré Město vstoupil v účinnost v roce 2006.
2.2.1

Hodnocení kanalizace:

2.2.1.1 Chrastice

Místní část Chrastice se nachází jižně od Starého Města cca 4 kilometry
v nadmořské výšce 541 m n. m.
Likvidace odpadních vod je řešena individuálně v žumpách nebo septicích.
Nenachází se zde žádná kanalizační stoka. Dešťové vody ze střech objektů a zpevněných
ploch jsou odváděny do recipientu (Chrastický potok) povrchově, případně krátkými
dešťovými přípojkami.
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Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (dále jen PRVK)
z roku 2004 se s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod neuvažuje.
Nově zpracovávaný návrh zásobování obyvatel pitnou vodou udává že se zde
nachází 77 trvale žijících obyvatel a dva rekreační objekty. Jeden s 15 lůžky a druhý s 65
lůžky.
2.2.1.2 Kunčice

Místní část Kunčice se nachází severně od Starého Města cca 3,5 kilometrů
v nadmořské výšce 580 m n. m.
Likvidace odpadních vod je řešena individuálně v žumpách nebo septicích.
Nenachází se zde žádná kanalizační stoka. Dešťové vody ze střech objektů a zpevněných
ploch jsou odváděny do recipientu (Kunčický potok) povrchově, případně krátkými
dešťovými přípojkami.
Podle PRVK Olomouckého kraje z roku 2004 pokud dojde k vybudování oddílné
splaškové kanalizace bude vybudována aktivační čistírna odpadních vod pro celou místní
část s kapacitou 47 m3/den. Územní plán dále specifikuje že ČOV by měla být maximálně
pro 300 EO.
Nově zpracovávaný návrh zásobování obyvatel pitnou vodou udává že se zde
nachází 62 trvale žijících obyvatel a šest rekreačních objektů. Celková kapacita
rekreačních objektů je 147 lůžek.
2.2.1.3 Malé Vrbno

Místní část Malé Vrbno se nachází severovýchodně od Starého Města cca 3,8
kilometrů v nadmořské výšce 630 m n. m.
Likvidace odpadních vod je řešena individuálně v žumpách nebo septicích.
Nenachází se zde žádná kanalizační stoka. Dešťové vody ze střech objektů a zpevněných
ploch jsou odváděny do recipientu (Vrbenský potok) povrchově, případně krátkými
dešťovými přípojkami.
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Podle PRVK Olomouckého kraje z roku 2004 se s výstavbou splaškové kanalizace
a čistírny odpadních vod neuvažuje. Územní plán dále specifikuje že je zde
upřednostněna likvidace splaškových vod v domovních ČOV.
Nově zpracovávaný návrh zásobování obyvatel pitnou vodou udává že se zde
nachází 6 trvale žijících obyvatel a jeden rekreační objekt s kapacitou 32 lůžek.
2.2.1.4 Nová Seninka

Místní část Nová Seninka se nachází severozápadně od Starého Města cca 5,8
kilometrů v nadmořské výšce 615 m n. m.
Likvidace odpadních vod je řešena individuálně v žumpách nebo septicích.
Nenachází se zde žádná kanalizační stoka. Dešťové vody ze střech objektů a zpevněných
ploch jsou odváděny do recipientu (Krupá) povrchově, případně krátkými dešťovými
přípojkami.
Podle PRVK Olomouckého kraje z roku 2004 pokud dojde k vybudování oddílné
splaškové kanalizace bude vybudována aktivační čistírna odpadních vod pro celou místní
část s kapacitou 39 m3/den. Územní plán dále specifikuje že ČOV by měla být maximálně
pro 200 EO.
Nově zpracovávaný návrh zásobování obyvatel pitnou vodou udává že se zde
nachází 41 trvale žijících obyvatel a dva rekreační objekty. Jeden s 56 lůžky a druhý s 13
lůžky.
2.2.1.5 Stříbrnice

Místní část Stříbrnice se nachází severozápadně od Starého Města cca 4
kilometry v nadmořské výšce 630 m n. m.
Likvidace odpadních vod je řešena individuálně v žumpách nebo septicích.
Nenachází se zde žádná kanalizační stoka. Dešťové vody ze střech objektů a zpevněných
ploch jsou odváděny do recipientu (Stříbrnický potok) povrchově, případně krátkými
dešťovými přípojkami.

6

Podle PRVK Olomouckého kraje z roku 2004 pokud dojde k vybudování oddílné
splaškové kanalizace bude vybudována aktivační čistírna odpadních vod pro celou místní
část s kapacitou 62 m3/den. Územní plán dále specifikuje že ČOV by měla být maximálně
pro 400 EO.
Nově zpracovávaný návrh zásobování obyvatel pitnou vodou udává že se zde
nachází 51 trvale žijících obyvatel a devíti rekreačními objekty. Celková kapacita
rekreačních objektů je 225 lůžek.

2.3 Výhled
Vzhledem k rozptýlenosti zástavby dosud nedošlo k vybudování stokové sítě ani
čistíren odpadních vod. V současné době dochází ke zpracování studie zásobování
obyvatel pitnou vodou, a proto obec také zjišťuje možná řešení, jak použitou vodu
následně čistit.
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3 Vegetační kořenové čistírny
Kořenové čistírny odpadních vod s použitím vertikálně protékaného filtru jsou
vhodným řešením pro čištění odpadních vod v obcích do 2 000 EO, s rozptýlenou
zástavbou, nebo pokud má obec jednotnou kanalizaci odpadních vod. V čistírnách
probíhají přirozené čistící procesy, které dokáží odstranit nežádoucí znečištění z odpadní
vody se stejnou účinností jako dnes převážně používané mechanicko-biologické čistírny
odpadních vod s vynaložením minimální přidané energie.

3.1 Mechanické předčištění
Kvalitní, funkční a s požadovanou účinností navržené mechanické předčištění
odpadních vod je nezbytnou součástí všech přírodních způsobů čistění. Uspořádání
mechanického stupně předčištění závisí na původu, množství, složení odpadních vod,
typu kanalizační sítě nebo počtu připojených obyvatel. Pro malé producenty odpadních
vod se primárně navrhuje biologický septik, v některých případech usazovací nádrž. U
větších producentů navrhujeme kompletní systém mechanického předčištění obsahující
hrubé a jemné česle, lapák písku, lapák tuků a olejů a usazovací nádrž. Je možné
navrhnout i velkoobjemový septik, který umožní lepší prostředí pro vyhnívací procesy.
Nevýhodou velkoobjemových septiků je však jejich cena. Pokud hodláme budovat
čistírnu odpadních vod pro jednotnou kanalizační síť, musíme ještě před systém
mechanického předčištění navrhnout odlehčovací komoru, která zajistí návrhový průtok
na čistírnu i v době dešťového průtoku.
3.1.1

Česle

Česle slouží k zachytávání velkých plovoucích nečistot dopravovaných vodou, aby
nedošlo k poškození čerpadel v dalších částech čistírny. Jsou tvořeny řadou ocelových
prutů neboli česlic, kruhového, obdélníkového nebo lichoběžníkového profilu. Dělíme je
na hrubé česle a jemné česle, podle velikosti mezer mezi česlicemi. U hrubých česlí jsou
rozestupy česlic od 50 do 200 milimetrů. Navrhují se obvykle pod úhlem 30° - 60° u
strojně stíraných česlí, u ručně stíraných česlí se volí sklon 45°. Zachytávané nečistoty,
tzv. shrabky, musí být odstraňovány, aby nedocházelo k ucpávání koryta. Stírání hrubých
česlí, z důvodu menšího objemu shrabků, probíhá většinou ručně. Jemné česle mají
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rozestupy mezi česlicemi 10 až 20
milimetrů. Množství shrabků zde bývá větší
a je nutné česle čistit častěji. Stírání se
proto navrhuje strojně. Veškeré shrabky je
nutné uchovávat například v odpadním
kontejneru

a

následně

je

likvidovat

předepsaným způsobem. Pokud shrabky
neobsahují žádné škodlivé látky, je možné
je po vysušení spalovat, skládkovat nebo
například kompostovat. Strojně stírané
česle je nutné chránit před povětrnostními
vlivy

konstrukčními

úpravami.

Z důvodu

nebo
možné

stavebními
poruchy

strojně stíraných česlí je nutné navrhnout

Obrázek 3 Ručně stírané česle (Kriška, 2017)

česle zdvojené nebo rezervní.
V prostoru před i za česlemi nesmí být místa, kde by mohlo docházet k usazování
nerozpuštěných nebo k zachytávání plovoucích látek unášených odpadními vodami.
Rychlost vody při průtoku mezi česlicemi při návrhovém průtoku by měla být v rozmezí
0,3 m/s až 0,9 m/s. Při menších rychlostech dochází k nežádoucí sedimentaci písku, při
vyšších naopak ke strhávání zachycených nečistot. U malých obcí do 600 EO je možné
na přítoku na čistírnu osadit pouze jedny ručně stírané česle.
3.1.2

Septiky

Septiky jsou objekty převážně sloužící k mechanickému předčištění splaškových
odpadních vod. Ve výjimečných případech je možné septiky navrhovat jako samostatný
čistící článek. Nejčastěji je touto výjimkou samostatně stojící objekt do 5 EO.
Konstrukčně bývají septiky dvoukomorové nebo tříkomorové. Do každé z komor musí
být zajištěný přístup otvorem ve stropě septiku. V dělících příčkách jednotlivých komor
jsou otvory dovolující proudění odpadních vod. Tyto otvory musí být umístěny
minimálně 300 milimetrů pod hladinou a 400 milimetru nade dnem, aby nedocházelo
k transportu plovoucího kalu. Hlavním důvodem navrhování septiků je zachytávání
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nerozpuštěných látek. Zachycením nerozpuštěných látek a případnými aerobními
procesy dochází v septiku zároveň ke snížení organického znečištění, hodnoty BSK o cca
15–30 % a koncentrace nerozpuštěných látek o cca 50 %. Hodnota závisí hlavně na době
zdržení. Minimální doba zdržení, se kterou se počítá, je 5 dnů. Použití septiků je
nejčastěji jako předstupeň dalšího stupně čištění – např. zemním filtrem, biofiltry,
kořenovými čistírnami apod. Aby byla zajištěna řádná funkčnost septiku, je nutné
navrhnout odpovídající objem vyhnívacího prostoru. Výpočet pro stanovení objemu
septiku je uvedený v kapitole 7.4.3 normy ČSN 75 6402. Výpočtový vzorec uvedený
v normě je možné aplikovat pouze pro malé producenty odpadních vod. Pokud budeme
navrhovat septiky pro větší producenty, je nutné do výpočtu zahrnout balastní vody,
které se do kanalizačního systému dostanou. Orientačně se dá uvažovat s objemem 0,6
m3/obyvatele, minimálně však 3 m3/obyvatele. Septiky je také nutné pravidelně vyklízet
dle provozního řádu dané čistírny, minimálně však 1krát ročně. Při vyklízení se ze všech
komor odstraní usazený kal. Aby byl zajištěn dřívější nástup čistících procesů v septiku,
ponechává se na dně komor cca 150 milimetrů usazeného aktivovaného kalu. Vyklizený
kal se následně odváží k dalšímu zpracování – např. kompostování. Septiky by měly
vyhovovat požadavkům jak ČSN EN 12566-1 tak ČSN 75 6402. S narůstajícím objemem
septiku se také velmi zvyšují jeho pořizovací náklady. Je proto nutné posoudit, zda je pro
navrhovaný projekt septik správným řešením.

Obrázek 4 Uspořádání tříkomorového prefabrikovaného septiku (publikace Hospodaření s vodou v budovách
určených k dočasnému nebo trvalému pobytu)

Pro přírodní způsoby čištění odpadních vod je velmi důležité kvalitní mechanické
předčištění s vysokou schopností zachycovat nerozpuštěné látky, aby nedocházelo ke
kolmataci filtračního materiálu v dalším stupni čištění. Toho je možné docílit doplněním
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klasických septiků o vložený sítový filtr na zachycení hrubších nečistot. Případně mezi
septik a hlavní část biologického čištění vložit menší horizontální kořenovou čistírnu, u
které bychom počítali s kolmatací.
Novějším řešením jsou tzv. anaerobní separátory. Jedná se o inovativní formu
septiku s optimalizovanou a prodlouženou dobou zdržení a zvýšenou účinností.
Konstrukčně je separátor upraven tak, aby byl v maximální možné míře využit celkový
objem a bylo tudíž zabráněno zkratovému proudění. Doba zdržení je minimálně 4 dny a
objem separátoru 4 m3. Členěn je separátor minimálně na tři komory. Na odtoku je pak
osazen vyjímatelný filtr plovoucích nečistot.
3.1.3

Štěrbinové usazovací nádrže

V případech, kdy se nevyplácí navrhování septiků, je možné navrhnout
štěrbinovou nádrž. Jedná se o zvláštní typ usazovací nádrže, jejímž hlavním smyslem je
zachycení jemných kalových částic. Konstrukčně je nádrž rozdělena na dva prostory nad
sebou spojené úzkou štěrbinou. Horní prostor slouží k usazování kalu, dolní prostor pak
k následnému vyhnívání usazeného kalu. Na přítoku do nádrže je navržen upravený žlab,
aby bylo zajištěno rovnoměrné rozdělení odpadní vody po celé šířce nádrže. Před
odtokovým žlabem z usazovacího prostoru musí být osazena norná stěna, zabraňující
odplouvání plovoucích nečistot, tuků a olejů. Norná stěna by měla sahat minimálně 300
milimetrů pod hladinu a 200 milimetrů pod hladinu usazovací nádrže. Boční stěny
usazovacího prostoru štěrbinové nádrže jsou v minimálním příčném sklonu 1,4:1. Šířka
štěrbiny oddělující usazovací a vyhnívací prostor musí být minimálně 120 milimetrů.
Velikost vyhnívacího prostoru je závislá na počtu obyvatel připojených na čistírnu. Pokud
do tohoto prostoru nepřivádíme přebytečný biologický kal, navrhujeme specifický
objem 150 l/EO. Tento objem počítá s vyklízením vyhnívacího prostoru 1x až 2x ročně.
Pokud v provozních podkladech specifikujeme četnost vyklízení vyhnívacího prostoru
vícekrát ročně, můžeme velikost tohoto prostoru úměrně tomu zmenšit. Případně
můžeme štěrbinovou usazovací nádrž zkombinovat s malou horizontální kořenovou
čistírnou, u které bude častější kolmatace přípustným doprovodným jevem, a díky tomu
bude možné vyhnívací prostor zmenšit. Z důvodu jednoduššího vyklízení vyhnívacího
prostoru, navrhneme dno nádrže ve sklonu ke kalové prohlubni, odkud může být kal
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odčerpán. Pro správné fungování nádrže je nutná minimální doba zdržení. Pokud je
štěrbinová usazovací nádrž navržena jako předčištění před vegetační čistírnu,
předpokládaná doba zdržení je podle normy ČSN 75 6402 4 až 6 hodin. Usazovací nádrž
je vhodné chránit před povětrnostními vlivy, aby nedocházelo k nežádoucímu zarůstání
hladiny usazovací nádrže řasami.

Obrázek 5 Řez štěrbinovou usazovací nádrží (publikace Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a
odpadních vod, 2006)

Obrázek 6

Štěrbinová usazovací nádrž (Kriška, 2017)
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3.2 Vertikální filtr
V západní Evropě se jako hlavní čistící stupeň používá výhradně vertikálně
protékaný filtr, horizontální filtr je možné použít pouze jako další stupeň mechanického
předčištění.
3.2.1

Princip

Obrázek 7 Schéma vertikálního filtru (publikace Metodická příručka pro povolování, návrh, realizaci a provoz, 2015)

U vertikálních filtrů dochází k proudění vody shora dolů. Voda je zde rozváděna
rozdělovacím potrubím po co největší možné ploše filtru a následně sbírána a odváděna
ze dna.
Vývoj vertikálního filtru prošel více změnami než vývoj filtru horizontálního.
Konstrukčně se velmi podobaly. Voda přitékající přívodním potrubím byla kontinuálně
vypouštěna na filtr. Při rychlostech proudění vody menších než 5 l/s však nedocházelo
ke kompletnímu zaplnění potrubí a jeho rozvodu po celé ploše filtru. Vznikala tak stejně
jako u horizontálního filtru více zatěžovaná místa. Další varianta využívala
hydrostatického tlaku kapaliny. Přívodní potrubí z povrchu filtru bylo svedeno až na dno
a voda postupně vzlínala vzhůru. Těsně pod povrchem filtru pak bylo svodné potrubí,
které odvádělo vyčištěnou vodu pryč. Stejně jako u horizontálního filtru se zde počítá
s celkovým zatopením, prostředí filtru je tedy anaerobní. Tato varianta řešení
vertikálního filtru už však byla vyškrtnuta z normy a s jejím navrhováním se již nepočítá.
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Nejnovějším a momentálně nejúčinnějším způsobem čištění odpadní vody
vegetačními kořenovými čistírnami se jeví vertikální kořenová čistírna s pulzním
vypouštěním odpadní vody. Díky pulznímu vypouštění ve filtru převládá aerobní
prostředí a díky tomu dochází i k odstranění amoniakálního dusíku. Četnost vypouštění
se navrhuje 5krát až 10krát denně. I když je voda vypouštěna nárazově na odtoku je
stabilní průtok. Pulzní vypouštění se zajišťuje několika způsoby. U malých objektů do 10
EO je možné použít malé čerpadlo s vysokým průtokem nad 5 l/s. U větších producentů
to jsou poté elektroventily nebo automatická pulzně dávkovací zařízení, která pracují
bez nutnosti obsluhy a bez přívodu elektrické energie. Návrh rozdělovacího přívodního
potrubí hraje velkou roli v celkové funkčnosti filtru. Je nutné, aby byla odpadní voda
rovnoměrně vypouštěna po celé ploše filtru. Toho je možné dosáhnout použitím hlavní
rozvodné větve potrubí o dimenzi DN110. Z tohoto potrubí jsou odbočky, nejlépe
v kolmém směru, o dimenzi DN40. Toto maloprofilové potrubí je na spodní straně
perforováno po 250 milimetrech. Aby bylo zajištěno rovnoměrné proudění vody, je
nutné rozvodné potrubí řádně podepřít. Doporučuje se použít betonovou zámkovou
dlažbu po 500 a 600 milimetrech. Pro rozvodné potrubí je výhodné použít plastové
potrubí, které je určeno pro vnitřní kanalizaci. Izolace vertikálního filtru se provádí,
stejně jako u horizontálního, tedy plastovou fólií, chráněnou netkanou textilií. Vegetační
porost je také shodný jako u horizontálního filtru. Zde navíc plní funkci ochrany
rozdělovacího potrubí před UV zářením. Pokud by toto potrubí nebylo chráněno, bude
docházet ke křehnutí

plastového potrubí a k jeho následnému poškození.
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3.2.2

Filtrační materiál

Skladba filtračního materiálu se oproti horizontálnímu filtru liší. Je možné
používat i menší frakce. Díky aerobnímu prostředí nedochází k tak rychlému procesu
kolmatace.
Název vrstvy
Svrchní vrstva
Hlavní

filtrační

vrstva Přechodový filtr
Drenážní vrstva
Kompenzační
vrstva**
Těsnění

Materiál

Výška (mm)

Praný říční štěrk 4/8 mm

50–100

Drcený štěrk 2/4 mm*

500–600

Drcený štěrk 4/8 mm

50–100

Drcený štěrk 8/16 mm

200

Písek

0–50

Hydroizolace PVC 1,5 mm krytá
oboustranně geotextilií 500 g/m

Pískový podsyp**

Písek

-

2

0–50

*je možné aplikace frakce 1/4, 1/5, 2/5 podle možností nejbližšího lomu
**(vhodné, ale není bezpodmínečně nutné)
Tabulka převzata z publikace Metodická příručka pro povolování, návrh, realizaci
a provoz, 2015
Tloušťka filtrační vrstvy se tak pohybuje kolem 1 metru, podobně jako u
horizontálního filtru. Jak vyplývá z tabulky, hlavní filtrační vrstva má frakci 2/4 milimetrů
a díky tomu může probíhat daleko efektivnější filtrace. Díky pozvolnému přechodu mezi
frakcemi v jednotlivých vrstvách nebude docházet k vyplavování menších částic do
vrstev s vyšší frakcí. Není tedy nutné dávat mezi jednotlivé vrstvy dělící geotextilii.
Naopak by způsobovala další problémy. Pískový podsyp pod těsnící hydroizolaci se
doporučuje dávat není-li možné dno filtru řádně srovnat do roviny, nebo v případech
kdy je rostlý terén plný ostrých kamenů, které by mohly způsobit proražení
hydroizolace.
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Obrázek 8 Realizace filtračního pole v obci Dražovice (Kriška, 2016)

3.2.3

Funkčnost

Provoz vertikálních pulzně napouštěných filtrů je dnes předmětem mnoha
výzkumných prací. Zjišťují se jeho vlastnosti a dlouhodobá funkčnost. Ze zkušeností ze
zahraničí je však možné usuzovat že u něho nedochází k tak výrazné kolmataci jako u
horizontálních filtrů, a především díky aerobnímu prostředí je možné odstraňovat
amoniakální znečištění. Při návrhu velikosti filtrační plochy se vychází z koncentrace
znečištění CHSK, které je v odpadní vodě zastoupeno ve dvojnásobném množství oproti
BSK5. Schopnost vertikálního filtru odstraňovat toto znečištění je, dle výzkumů p. Ing.
Krišky, Ph.D. a pí. Ing. Němcové, 15,0 gCHSK/m2/den.
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3.3 Stabilizační nádrž

Obrázek 9 Detail rozdělovacího potrubí při pulzním vypouštěním (publikace Metodická příručka pro povolování,
návrh, realizaci a provoz, 2015)

Stabilizační nádrže patří mezi přírodní způsoby čištění znečištěných vod.
Využívají fyzikální, chemické a biologické procesy probíhající ve vodním prostředí za
účasti vodní a mokřadní biocenózy, vyšší vegetace a vodní fauny. Tyto nádrže je možné
navrhovat pro dočištění splaškových vod, například u jednotlivých rodinných domů,
většího počtu rodinných domů, celých obcí apod. Nejčastější rozdělení stabilizačních
nádrží je dle tabulky.
Stabilizace

Typ nádrží

Aerobní
Úprava
a stabilizace

biologické
nádrže

Rozdělení
Nízkozatěžované

Možnosti využití
Čištění znečištěných odpadních vod

Vysokozatěžované

v klimatu střední Evropy
Čištění komunálních odpadních vod

Průběžně

v klimatu jižní Evropy
Intenzivní čištění komunálních

provzdušované
Dočišťovací

odpadních vod
Dočištění čištěných odpadních vod za
mechanicko-biologickým čištěním
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fyzikálních,

Fakultativní Přechodné

chemických

na přítoku
Průtočné

procesu v jedné nádrži
Anaerobní čištění odpadních vod

Sedimentační

Prodloužená sedimentace komunálních a

Akumulační

průmyslových odpadních vod
Čištění odpadních vod kampaňových

a biologických
vlastností

Anaerobní
biologické
nádrže

nádrže Tvoří přechod anaerobního a aerobního

producentů (cukrovary, škrobárny aj.)

Tabulka převzata z publikace Natural Technologies of Wastewater Treatment,
2014

Obrázek 10 Stabilizační nádrž (Kriška, 2017)
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4 Návrh
Pro jednotlivé místní části bude proveden

návrh kořenové čistírny

s předpokládaným umístěním. Velikost jednotlivých částí čistírny budou navrženy na
maximální možný počet EO dle údajů, které byly použity ve studii zásobování obyvatel
pitnou vodou. Přesná velikost a umístění čistíren v městských částech bude muset být
v projektové dokumentaci ověřeno a upřesněno na základě místních geografických
podmínek. S napojením hospodářských objektů se na vegetační čistírnu odpadních vod
v návrhu neuvažuje.
V investičních nákladech neuvažujeme s cenou za vybudování sítě splaškové
kanalizace.

4.1 Chrastice
Podle nového návrhu zásobování obyvatel pitnou vodou se zde nachází 77 trvale
žijících obyvatel a dva rekreační objekty. Jeden s 15 lůžky a druhý s 65 lůžky. Celkový
počet ekvivalentních obyvatel je pro výpočty stanoven na 160. Specifická produkce
odpadní vody se dle normy volí od 90 l/os/den do 120 l/os/den. Podle nového návrhu
zásobování obyvatel pitnou vodou je specifická spotřeba obyvatel stanovena jako 93,5
l/os/den, se kterou je uvažováno v dalších výpočtech.
Z důvodu rozptýlenosti zástavby uvažujeme s vybudováním dvou menších
vegetačních čistíren odpadních vod na předběžně vytipovaných místech dle Obrázku 11.
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Obrázek 11 Umístění ČOV v obci Chrastice (Ekrtová, 2018)

Obě čistírny budou sestaveny z hrubých česlí, septiku, nádrže pulzního
vypouštěče, vertikálního filtru a biologická dosazovací nádrž. Vyčištěná odpadní voda
bude vypouštěna do Chrastického potoka. V návrhu uvažujeme se zatížením 120 EO pro
ČOV1 a 40 EO pro ČOV2.
4.1.1

ČOV1

Počet ekvivalentních obyvatel:

120

Celkový denní přítok na ČOV:

12,34 m3/den

Velikost aerobního separátoru:

95 m3

Počet pulzních vypouštěčů:

4

Vertikální filtr:

2x 216 m2

Biologická dočišťovací nádrž:

65 m3

Hodnoty znečištění na výtoku z biologické dočišťovací nádrže:
Hodnoty znečištění odpadních vod na přítoku na ČOV
BSK5

CHSK

Ncelk

Pcelk

NL

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

22,97

84,01

38,79

18,65

11,81
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Výsledné hodnoty splňují maximální povolené hodnoty znečištění uvedené
v tabulce 1a, Přílohy 1, nařízením vlády č. 401/2015 Sb.

Obrázek 12 Schéma ČOV1 (Chaloupka, 2018)

4.1.2

ČOV2

Počet ekvivalentních obyvatel:

40

Celkový denní přítok na ČOV:

4,11 m3/den

Velikost aerobního separátoru:

30 m3

Počet pulzních vypouštěčů:

2

Vertikální filtr:

2x 72 m2

Biologická dočišťovací nádrž:

25 m3

Hodnoty znečištění na výtoku z biologické dočišťovací nádrže:
Hodnoty znečištění odpadních vod na přítoku na ČOV
BSK5

CHSK

Ncelk

Pcelk

NL

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

22,97

84,01

38,79

18,65

11,81

Výsledné hodnoty splňují maximální povolené hodnoty znečištění uvedené
v tabulce 1a, Přílohy 1, nařízením vlády č. 401/2015 Sb.
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Obrázek 13 Schéma ČOV2 (Chaloupka, 2018)

4.1.3

Investiční náklady

Mechanické předčištění:
Septik:

320 000,- Kč bez DPH

Pulzní vypouštěč:

48 000,- Kč bez DPH

Srážení fosforu technologie:

135 000,- Kč bez DPH

Doprava technologie:

20 000,- Kč bez DPH

Filtrační pole:
Zemní práce:

108 000,- Kč bez DPH

Nepropustná fólie:

174 000,- Kč bez DPH

Potrubní rozvody:

24 000,- Kč bez DPH

Mokřadní rostliny:

2 000,- Kč bez DPH

Štěrk:

460 000,- Kč bez DPH
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Doprava štěrku:

52 000,- Kč bez DPH

Manuální práce:

25 000,- Kč bez DPH

Celkové investiční náklady:

1 368 000,- Kč bez DPH

4.2 Kunčice
Podle nového návrhu zásobování obyvatel pitnou vodou se zde nachází 62 trvale
žijících obyvatel a šest rekreačních objektů. Celková kapacita rekreačních objektů je 147
lůžek. Celkový počet ekvivalentních obyvatel je pro výpočty stanoven na 210. Specifická
produkce odpadní vody se dle normy volí od 90 l/os/den do 120 l/os/den. Podle nového
návrhu zásobování obyvatel pitnou vodou je specifická spotřeba obyvatel stanovena
jako 93,5 l/os/den, se kterou je uvažováno v dalších výpočtech.
Z důvodu rozptýlenosti zástavby uvažujeme s vybudováním dvou menších
vegetačních čistíren odpadních vod na předběžně vytipovaných místech dle Obrázku 14.
Obě čistírny budou sestaveny z hrubých česlí, septiku, nádrže pulzního vypouštěče,
vertikálního filtru a biologická dosazovací nádrž. Vyčištěná odpadní voda bude
vypouštěna do Kunčického potoka. V návrhu uvažujeme se zatížením 105 EO pro ČOV1
a 105 EO pro ČOV2.

Obrázek 14 Umístění ČOV v obci Kunčice (Ekrtová, 2018)
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4.2.1

ČOV1

Počet ekvivalentních obyvatel:

105

Celkový denní přítok na ČOV:

10,80 m3/den

Velikost aerobního separátoru:

80 m3

Počet pulzních vypouštěčů:

4

Vertikální filtr:

2x 189 m2

Biologická dočišťovací nádrž:

55 m3

Hodnoty znečištění na výtoku z biologické dočišťovací nádrže:
Hodnoty znečištění odpadních vod na přítoku na ČOV
BSK5

CHSK

Ncelk

Pcelk

NL

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

22,97

84,01

38,79

18,65

11,81

Výsledné hodnoty splňují maximální povolené hodnoty znečištění uvedené
v tabulce 1a, Přílohy 1, nařízením vlády č. 401/2015 Sb.

Obrázek 15 Schéma ČOV1 (Chaloupka 2018)
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4.2.2

ČOV2

Počet ekvivalentních obyvatel:

105

Celkový denní přítok na ČOV:

10,80 m3/den

Velikost aerobního separátoru:

80 m3

Počet pulzních vypouštěčů:

4

Vertikální filtr:

2x 189 m2

Biologická dočišťovací nádrž:

55 m3

Hodnoty znečištění na výtoku z biologické dočišťovací nádrže:
Hodnoty znečištění odpadních vod na přítoku na ČOV
BSK5

CHSK

Ncelk

Pcelk

NL

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

22,97

84,01

38,79

18,65

11,81

Výsledné hodnoty splňují maximální povolené hodnoty znečištění uvedené
v tabulce 1a, Přílohy 1, nařízením vlády č. 401/2015 Sb.

Obrázek 16 Schéma ČOV1 (Chaloupka 2018)
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4.2.3

Investiční náklady

Mechanické předčištění:
Septik:

405 000,- Kč bez DPH

Pulzní vypouštěč:

64 000,- Kč bez DPH

Srážení fosforu technologie:

150 000,- Kč bez DPH

Doprava technologie:

25 000,- Kč bez DPH

Filtrační pole:
Zemní práce:

120 000,- Kč bez DPH

Nepropustná fólie:

220 000,- Kč bez DPH

Potrubní rozvody:

30 000,- Kč bez DPH

Mokřadní rostliny:

2 000,- Kč bez DPH

Štěrk:

620 000,- Kč bez DPH

Doprava štěrku:

61 000,- Kč bez DPH

Manuální práce:

30 000,- Kč bez DPH

Celkové investiční náklady:

1 619 000,- Kč bez DPH

4.3 Malé Vrbno
Podle nového návrhu zásobování obyvatel pitnou vodou se zde nachází 6 trvale
žijících obyvatel a jeden rekreační objekt s kapacitou 32 lůžek. Celkový počet
ekvivalentních obyvatel je pro výpočty stanoven na 40. Specifická produkce odpadní
vody se dle normy volí od 90 l/os/den do 120 l/os/den. Podle nového návrhu zásobování
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obyvatel pitnou vodou je specifická spotřeba obyvatel stanovena jako 93,5 l/os/den, se
kterou je uvažováno v dalších výpočtech.
Čistírna bude sestavena z hrubých česlí, septiku, nádrže pulzního vypouštěče,
vertikálního filtru a biologická dosazovací nádrž. Vyčištěná odpadní voda bude
vypouštěna do Vrbenského potoka.

Obrázek 17 Umístění ČOV v obci Malé Vrbno (Ekrtová, 2018)

4.3.1

ČOV

Počet ekvivalentních obyvatel:

40

Celkový denní přítok na ČOV:

4,11 m3/den

Velikost aerobního separátoru:

30 m3

Počet pulzních vypouštěčů:

2

Vertikální filtr:

2x 72 m2

Biologická dočišťovací nádrž:

25 m3
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Hodnoty znečištění na výtoku z biologické dočišťovací nádrže:
Hodnoty znečištění odpadních vod na přítoku na ČOV
BSK5

CHSK

Ncelk

Pcelk

NL

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

22,97

84,01

38,79

18,65

11,81

Výsledné hodnoty splňují maximální povolené hodnoty znečištění uvedené
v tabulce 1a, Přílohy 1, nařízením vlády č. 401/2015 Sb.

Obrázek 18 Schéma ČOV (Chaloupka 2018)

4.3.2

Investiční náklady

Mechanické předčištění:
Septik:

100 000,- Kč bez DPH

Pulzní vypouštěč:

16 000,- Kč bez DPH

Srážení fosforu technologie:

50 000,- Kč bez DPH

Doprava technologie:

15 000,- Kč bez DPH

Filtrační pole:
Zemní práce:

60 000,- Kč bez DPH
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Nepropustná fólie:

150 000,- Kč bez DPH

Potrubní rozvody:

12 000,- Kč bez DPH

Mokřadní rostliny:

1 000,- Kč bez DPH

Štěrk:

120 000,- Kč bez DPH

Doprava štěrku:

12 000,- Kč bez DPH

Manuální práce:

10 000,- Kč bez DPH

Celkové investiční náklady:

546 000,- Kč bez DPH

4.4 Nová Seninka
Podle nového návrhu zásobování obyvatel pitnou vodou se zde nachází 41 trvale
žijících obyvatel a dva rekreační objekty. Jeden s 56 lůžky a druhý s 13 lůžky. Celkový
počet ekvivalentních obyvatel je pro výpočty stanoven na 110. Specifická produkce
odpadní vody se dle normy volí od 90 l/os/den do 120 l/os/den. Podle nového návrhu
zásobování obyvatel pitnou vodou je specifická spotřeba obyvatel stanovena jako 93,5
l/os/den, se kterou je uvažováno v dalších výpočtech.
Čistírna bude sestavena z hrubých česlí, septiku, nádrže pulzního vypouštěče,
vertikálního filtru a biologická dosazovací nádrž. Vyčištěná odpadní voda bude
vypouštěna do potoka Krupá.
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Obrázek 19 Umístění ČOV v obci Nová Seninka (Ekrtová, 2018)

4.4.1

ČOV

Počet ekvivalentních obyvatel:

110

Celkový denní přítok na ČOV:

11,31 m3/den

Velikost aerobního separátoru:

85 m3

Počet pulzních vypouštěčů:

4

Vertikální filtr:

2x 198 m2

Biologická dočišťovací nádrž:

60 m3

Hodnoty znečištění na výtoku z biologické dočišťovací nádrže:
Hodnoty znečištění odpadních vod na přítoku na ČOV
BSK5

CHSK

Ncelk

Pcelk

NL

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

22,97

84,01

38,79

18,65

11,81

Výsledné hodnoty splňují maximální povolené hodnoty znečištění uvedené
v tabulce 1a, Přílohy 1, nařízením vlády č. 401/2015 Sb.
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Obrázek 20 Schéma ČOV (Chaloupka 2018)

4.4.2

Investiční náklady

Mechanické předčištění:
Septik:

280 000,- Kč bez DPH

Pulzní vypouštěč:

32 000,- Kč bez DPH

Srážení fosforu technologie:

135 000,- Kč bez DPH

Doprava technologie:

25 000,- Kč bez DPH

Filtrační pole:
Zemní práce:

72 000,- Kč bez DPH

Nepropustná fólie:

200 000,- Kč bez DPH

Potrubní rozvody:

24 000,- Kč bez DPH

Mokřadní rostliny:

2 000,- Kč bez DPH

Štěrk:

320 000,- Kč bez DPH
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Doprava štěrku:

32 000,- Kč bez DPH

Manuální práce:

20 000,- Kč bez DPH

Celkové investiční náklady:

1 142 000,- Kč bez DPH

4.5 Stříbrnice
Podle nového návrhu zásobování obyvatel pitnou vodou se zde nachází 51 trvale
žijících obyvatel a devíti rekreačními objekty. Celková kapacita rekreačních objektů je
225 lůžek. Celkový počet ekvivalentních obyvatel je pro výpočty stanoven na 280.
Specifická produkce odpadní vody se dle normy volí od 90 l/os/den do 120 l/os/den.
Podle nového návrhu zásobování obyvatel pitnou vodou je specifická spotřeba obyvatel
stanovena jako 93,5 l/os/den, se kterou je uvažováno v dalších výpočtech.
Z důvodu rozptýlenosti zástavby uvažujeme s vybudováním dvou menších
vegetačních čistíren odpadních vod na předběžně vytipovaných místech dle Obrázku 21.
Obě čistírny budou sestaveny z hrubých česlí, septiku, nádrže pulzního
vypouštěče, vertikálního filtru a biologická dosazovací nádrž. Vyčištěná odpadní voda
bude vypouštěna do Stříbrnického potoka. V návrhu uvažujeme se zatížením 140 EO pro
ČOV1 a 140 EO pro ČOV2.

Obrázek 21 Umístění ČOV v obci Stříbrnice (Ekrtová, 2018)
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4.5.1

ČOV1

Počet ekvivalentních obyvatel:

140

Celkový denní přítok na ČOV:

14,40 m3/den

Velikost aerobního separátoru:

110 m3

Počet pulzních vypouštěčů:

6

Vertikální filtr:

2x 252 m2

Biologická dočišťovací nádrž:

75 m3

Hodnoty znečištění na výtoku z biologické dočišťovací nádrže:
Hodnoty znečištění odpadních vod na přítoku na ČOV
BSK5

CHSK

Ncelk

Pcelk

NL

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

22,97

84,01

38,79

18,65

11,81

Výsledné hodnoty splňují maximální povolené hodnoty znečištění uvedené
v tabulce 1a, Přílohy 1, nařízením vlády č. 401/2015 Sb.

Obrázek 22 Schéma ČOV (Chaloupka 2018)

33

4.5.2

ČOV2

Počet ekvivalentních obyvatel:

140

Celkový denní přítok na ČOV:

14,40 m3/den

Velikost aerobního separátoru:

110 m3

Počet pulzních vypouštěčů:

6

Vertikální filtr:

2x 252 m2

Biologická dočišťovací nádrž:

75 m3

Hodnoty znečištění na výtoku z biologické dočišťovací nádrže:
Hodnoty znečištění odpadních vod na přítoku na ČOV
BSK5

CHSK

Ncelk

Pcelk

NL

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

22,97

84,01

38,79

18,65

11,81

Výsledné hodnoty splňují maximální povolené hodnoty znečištění uvedené
v tabulce 1a, Přílohy 1, nařízením vlády č. 401/2015 Sb.

Obrázek 23 Schéma ČOV2 (Chaloupka 2018)
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4.5.3

Investiční náklady

Mechanické předčištění:
Septik:

550 000,- Kč bez DPH

Pulzní vypouštěč:

96 000,- Kč bez DPH

Srážení fosforu technologie:

220 000,- Kč bez DPH

Doprava technologie:

40 000,- Kč bez DPH

Filtrační pole:
Zemní práce:

144 000,- Kč bez DPH

Nepropustná fólie:

270 000,- Kč bez DPH

Potrubní rozvody:

36 000,- Kč bez DPH

Mokřadní rostliny:

3 000,- Kč bez DPH

Štěrk:

800 000,- Kč bez DPH

Doprava štěrku:

80 000,- Kč bez DPH

Manuální práce:

38 000,- Kč bez DPH

Celkové investiční náklady:

2 277 000,- Kč bez DPH
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5 Závěr
Provoz vegetační čistírny odpadních vod s vertikálně protékaným filtrem je
možné provozovat s minimálními náklady i s minimální obsluhou. Vegetační čistírny jsou
velmi vhodnou alternativou k mechanicko-biologickým čistírnám. Při správném
provedení a řádné údržbě je možné počítat se stejnou dobou životnosti cca 25 let.
V návrhu je zohledněno, že v období vegetačního klidu nebude docházet k tak výrazné
aktivitě bakterií odbourávající znečištění, a jednotlivé stupně čistírny jsou vhodně
nadimenzované, aby kvalita odpadní vody i v těchto případech dosahovala
požadovaných hodnot. V případě že by došlo k vybudování vegetačních čistíren, jak je
uvedeno ve studii výše, bylo by možné, aby údržbu na všech čistírnách v pěti obcích
prováděl jeden pověřený pracovník. Díky minimálním nárokům na provoz lze odhadovat
že cena stočného by se pohybovala kolem 10 Kč/m3. Vyčištěná voda dále bude přispívat
k lepšímu lokálnímu mikroklimatu. Vodu je možné dále využívat například pro
zasakování nebo jako závlahu. V případě že bude vyčištěná voda vypouštěna do
přilehlého vodního toku dojde k ustálení jeho průtoku.
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů
Označení

Legenda

BSK5

Biologická spotřeba kyslíku

ČOV

Čistírna odpadních vod

EO

Ekvivalentní obyvatel

CHSK

Chemická spotřeba kyslíku

Ncelk

Celkový dusík

NL

Nerozpuštěné látky

Pcelk

Celkový fosfor
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