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2  ÚVOD 

Předmětem odborného posouzení je návrh vhodných variant odkanalizování a likvidace 

odpadních vod v obci Kamenný Malíkov. Cílem je nalezení a návrh vhodné investiční varianty 

při zohlednění nejmodernějších vědeckých poznatků v oblasti odkanalizování a technologií 

čištění odpadních vod, prognózy rozvoje území a ve vazbě na dosažení maximální ekonomické 

efektivnosti. 

3  POUŽITÉ PŘEDPISY 

 ZÁKON 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

 ZÁKON 274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (Zákon o vodovodech a kanalizacích)  

ve znění pozdějších předpisů. 

 ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 01. ledna 2001 o odpadech pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech  

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky 

č.515/2006 Sb.  

 Nařízení vlády 401/2015 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, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podmínkách nakládání s biologicky využitelnými odpady.  

 Vyhláška č. 382/201 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu. 

 Vyhláška č. 93/2006 Sb., o Katalogu odpadů. 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 Vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. 

 Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

 ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod nad 500 EO. 



  

6 

 

 ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 EO. 

 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

 ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – výkresy kanalizace. 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 ČSN 75 6601 Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod - Všeobecné 

požadavky. 

 TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod. 

 ČSN 75 6261 Dešťové nádrže. 

 ČSN EN 12255-1 Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady. 

 ČSN EN 12255-3 Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění. 

 ČSN EN 12255-4 Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění. 

 ČSN EN 12255-6 Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace. 

 ČSN EN 12255-8 Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství. 

 ČSN EN 12255-9 Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání. 

 ČSN EN 12255-10 Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti. 

 ČSN EN 12255-11 Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje. 

 ČSN EN 12255-12 Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení. 

 ČSN 75 6601 Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod - Všeobecné 

požadavky. 

 TNV 75 6613 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická. 

 165040 TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod. 

 ČSN EN 12050-1 Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční 

zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi. 

 ATW A 131 Bemessung von einstufigen Belebungsanlagen. 
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4  OBEC KAMENNÝ MALÍKOV 

Obec Kamenný Malíkov byla založena ve čtrnáctém století, kdy se obec jmenovala Český 

Malíkov. Obec Kamenný Malíkov se nachází na území okresu Jindřichův Hradec a náleží pod 

Jihočeský kraj. Leží asi třináct kilometrů severovýchodně od Jindřichova Hradce. [1] 

 

Obrázek 1. Poloha obce [3] 

V obci je klenutý kamenný most z roku 1860 se sochou sv. Jana z Nepomuku, který 

nahradil most dřevěný. Také se zde nachází kaplička zasvěcená sv. Anně a chráněný Kryzánkův 

strom. [1] 

 

Obrázek 2. Kamenný klenutý most [1] 
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4.1 VYBAVENOST OBCE 

Základní údaje o obci: 

 ZUJ obce     598631 

 ID obce     6285 

 Katastrální výměra     473 ha  

 Počet trvale žijících obyvatel 70  

 Průměrná nadmořská výška  526 m n. m.  

 Pošta     ne 

 Škola     ne 

 Zdravotnické zařízení   ne 

 Policie     ne 

 Kanalizace     ano 

 Čistírna odpadních vod   ne 

 Plynofikace     ne 

 Vodovod     ano 

 Elektrické vedení     ano 

 Sdělovací vedení     ano 

V obci je provozován obecní úřad a penzion s kapacitou 21 osob. Penzion je bez 

restauračního zřízení a bez prádelny. Na okraji obce je provozován zemědělský objekt – kravín, 

kde je ustájeno okolo 130 kusů skotu. Kravín není napojen na kanalizaci.  

Z celkové katastrální plochy obce zabírá čtyřicet devět procent orná půda, dvacet procent 

je osázena lesním porostem a méně, než třicet procent plochy zabírají také louky. [1] 

Ve vyvýšené části obce je umístěná obecní nádrž, do které je zaústěno potrubí stávající 

jednotné kanalizace a přepad ze studny, z nádrže neustále odtéká malé množství vody do 

mřížového vtoku kanalizace. 

 

Obrázek 3. Odtok z obecní nádrže [zdroj: Rőssová] 
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Elektrické vedení provozuje firma E.ON s.r.o., tj. nadzemní a podzemní sítě nízkého 

napětí. Sdělovací kabely provozuje firma Česká telekomunikační infrastruktura a.s., tj. sítě 

elektronických komunikací. Obcí provozované sítě jsou vodovod, který rozvádí pitnou vodu ze 

studní a jednotná kanalizace v části obce. 

 

  

Obrázek 4. Obec Kamenný Malíkov [4] 

4.2 HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

Obcí protéká vodní tok Žirovnice, který pramení jeden kilometr severně od vesnice Pelec 

v nadmořské výšce 658 metrů a vlévá se jako levobřežní přítok do toku Nežárky u Jarošova 

v nadmořské výšce 471 metrů. Délka toku je 29,9 kilometrů [2]  

Tok Žirovnice má kategorii vodního toku B, patří do povodí III. řádu v povodí Vltavy. 

Tok má číslo hydrologického pořadí 1-07-03-02220. Měření probíhá v obci Žirovnice, která je 

proti toku vody. Průměrný roční průtok toku je 0,661 m3∙s-1. [6] Obec se nachází na 8,9 říčním 

kilometru toku. [2] Přes vodní tok je veden kamenný klenutý most. [1] 
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Obrázek 5. Pohled na vodní tok Žirovnice z mostu [zdroj: Rőssová] 

Na hladině toku jsou viditelné bílé bublinky pěny, toto znečištění je dle starosty obce 

zapříčiněno nedostatečnou účinností čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), která se nachází 

proti toku. 

4.3 GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Oblast patří do mírně teplého klimatického regionu s rovinatým až mírně sklonitým 

terénem. [8] Půdní typy jsou zobrazeny na Obrázku 6.  

 

Obrázek 6. Mapa půdních typů (1 – kambizem oglejovaná mesobazická,2 – fluvizem glejová, 3 – 

kambizem mesobazická, 4 – ranker kabický, 5 – kambizem dystrická) [5]   
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Kambizemě se řadí mezi kyselejší metamorfované horniny. Kambizem oglejovaná 

mesobazická má středně výrazné znaky mramorování. Mezi kambizemě dystrické jsou řazeny 

půdy vyvinuté ve vyšších polohách vrchovin a v horách. Fluvizem glejová je tvořena nivními 

sedimenty. Ranker kabický zahrnuje půdy vyznačující se malou mocností půdního profilu 

a převážně výraznou skeletovitostí. [9] 

4.4 PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMNÍCH 

KRAJŮ - PRVKUK 

PRVKUK pro obec Kamenný Malíkov byl vytvořen v roce 2004. [7] 

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť. Na kanalizaci je přes septiky připojeno 

cca 40 % trvale a cca 50 % přechodně bydlících obyvatel. V obci jsou dvě domovní ČOV, odtok 

z těchto domovních ČOV je napojen na jednotnou kanalizační síť. Ostatní obyvatelé mají 

vyvážecí jímky. Obec nemá ČOV. Recipientem je návesní nádrž, ze které vytéká struha ústící 

dále do vodního toku Žirovnice. Kanalizace má dvě výusti do tohoto recipientu. Obec údajně 

nemá povolení k vypouštění odpadních vod. Kanalizace je tvořena dvěma sběrači. Materiálem 

je betonové potrubí v dimenzi DN 400 v celkové délce cca 550 m.   Počet kanalizačních 

přípojek není přesně znám. Technický stav kanalizace není zmapován, avšak s provozem 

stávající kanalizace nejsou údajně větší problémy. [7] 

Obec má v plánu vybudovat malou ČOV s kapacitou 100 EO a kompletní splaškovou 

kanalizační síť v obci o celkové délce vedení cca 1150 m DN 300. Navrhovaná kanalizace bude 

položena v souběhu s kanalizací stávající a prodloužena i do neodkanalizovaných částí obce. 

Jeden kanalizační řad bude sveden do čerpací stanice (dále jen ČS) a přes řeku Žirovnici bude 

veden výtlakem. Stávající kanalizace v obci bude využívána pouze pro odvod dešťových vod. 

[7] 

4.5 SOUČASNÉ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE 

Jednotná kanalizace byla dle starosty obce vybudována v roce 1974 z betonového potrubí, 

v pozdější době byla doplněna dalšími řady z betonového a polyetylenového potrubí. Na 

jednotné kanalizaci jsou tři výustě do vodního toku Žirovnice na pravém břehu toku. Na levém 

břehu jsou vyústěny tři úseky dešťové kanalizace, které pod komunikací odvádí vodu z příkopů. 

Celková délka jednotné kanalizace je 818,6 metrů. 

Tabulka 1. Výpis potrubí stávající jednotné kanalizace 

Materiál Profil v milimetrech Délka v metrech 

Beton 400 642,6 

Polyethylen 300 92,2 

Neznámý neznámé 83,3 
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Obrázek 7. Výusť odtoku z obecní nádrže (vlevo), výusť u obecního úřadu (vpravo) [zdroj: Rőssová] 

V současné době jsou odpadní vody v obci likvidovány pomocí septiků, žump a tří 

domovních ČOV. Odtoky ze septiků jsou napojené na dešťovou kanalizaci, nebo jsou rovnou 

vypouštěné do toku Žirovnice. Žumpy se pravidelně vyvážení fekálním vozem. Není znám 

stavebně technický stav jednotné kanalizace, jelikož nebyl provede průzkum kanalizace. 
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5  MOŽNOSTI ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ČIŠTĚNÍ 

ODPADNÍCH VOD 

Studie se zabývá čtyřmi způsoby odkanalizování obce a čištění odpadní vod.  

Varianty:  

1. Oddílná kanalizace a kontejnerová čistírna odpadních vod 

Nová splašková kanalizace a nová kontejnerová čistírna odpadních vod. 

2. Oddílná kanalizace a kořenová čistírna odpadních vod 

Nová splašková kanalizace a nová kořenová čistírna odpadních vod. 

3. Jednotná kanalizace a kontejnerová čistírna odpadních vod 

Stávající jednotná kanalizace bude propojena a doplněna novými úseky 

kanalizace. Odpadní voda bude čištěna novou kontejnerovou čistírnou 

odpadních vod. 

4. Domovní čistírny odpadních vod 

Každý obytný objekt bude mít vlastní domovní čistírnu odpadních vod. 

5. Jednotná stávající kanalizace, kontejnerová čistírna odpadních vod a domovní 

čistírny odpadních vod 
Stávající jednotná kanalizace bude napojena na novou kontejnerovou čistírnu 

odpadních vod. Obytné objekty, ke kterým nedosáhne kanalizace budou čistit 

odpadní vody domovní čistírnou odpadních vod. 

Návrhové parametry stokové sítě 

Při výpočtu je uvažováno se specifickou potřebou vody 120 l∙os-1∙den-1. Součinitel 

maximální hodinové nerovnosti je 5,9. Pro výpočet průtoků ve splaškové stokové síti byly 

odborně odhadnuty balastní vody v množství 30 %. 

Tabulka 2. Návrhové průtoky stokové sítě 

 l∙s-1 m3∙hod-1 m3∙den-1 

Q24,m = 0,097 0,350 8,400 

QBAL = 0,029 0,105 2,520 

Q24 = 0,126 0,455 10,920 

Qh,max = 0,603 2,170 - 

Návrhové parametry čistírny odpadních vod 

Pro zvolení ČOV byl v Tabulce 3. spočítán počet ekvivalentních obyvatel.  
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Tabulka 3. Výpočet ekvivalentních obyvatel 

   PO EO 

A Počet obyvatel 70 70 

 Rekreanti 10 10 

B Občansko technická vybavenost   

 Obecní úřad 2 0 

C Podnikatelská činnost   

 Penzion 21 21 

Celkem EO = 103 

Při výpočtu je uvažováno se specifickou potřebou vody 120 l∙os-1∙den-1. Součinitel 

maximální hodinové nerovnosti je 5,9 a denní nerovnosti je 1,5. Pro výpočet průtoků ve 

splaškové stokové síti byly odborně odhadnuty balastní vody v množství 30 %. 

Tabulka 4. Návrhové průtoky ČOV 

 l∙s-1 m3∙hod-1 m3∙den-1 

Q24,m = 0,097 0,350 8,400 

QBAL = 0,029 0,105 2,520 

Q24 = 0,126 0,455 10,920 

Qd = 0,175 0,630 15,120 

Qh = 0,88958 3,2025 - 

Podle kapitoly 5. Podklady pro návrh čistírny, odstavec 5.8 citované normy je možné 

snížit orientační hodnoty specifického zatížení až o 50 %. Výpočtové zatížení udávané v normě 

je maximální a platné pro objekty nebo sídla s vyšší vybaveností. [16] V Tabulce 5. jsou 

uvedeny maximální hodnoty návrhového látkového zatížení na 1 EO. 

Tabulka 5. Celková produkce látkového zatížení v obci 

Parametr 
Produkce specifického 

znečištění na 1 EO 

Produkce látkového 

zatížení v obci 
Jednotka 

BSK5 60,0 6 180,0 g.d-1 

CHSKCr 120,0 12 360,0 g.d-1 

NL 180,0 18 540,0 g.d-1 

Nc 11,0 1 133,0 g.d-1 

Pc 2,5 257,5 g.d-1 

V Tabulce 6. je uvedeno přípustné a maximální množství znečištění u sledovaných 

ukazatelů dle nařízení vlády 401/2015 Sb. 
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Tabulka 6. Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod [16] 

Kategorie ČOV 

(EO) 

CHSKCr 

(mg/l) 

BSK5 

(mg/l) 

NL 

(mg/l) 

<500 
p / m p / m p / m 

150 / 220 40 / 80 50 / 80 

kde: p přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných              

odpadních vod; 

m maximální přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků 

vypouštěných odpadních vod. [16] 

5.1 ODDÍLNÁ KANALIZACE A KONTEJNEROVÁ ČISTÍRNA 

ODPADNÍCH VOD 

Odvádění odpadních vod pomocí nově navržené splaškové kanalizace a čištění odpadních 

vod kontejnerovou ČOV. Stávající jednotná kanalizace bude zachována a používána pouze jako 

dešťová kanalizace. 

5.1.1 Popis stokové sítě 

Dle sklonu terénu v obci byla navržena gravitační splašková kanalizace s tlakovými 

úseky v místech, kde nebylo možné odvést odpadní vody gravitačně. Trasa nové splaškové 

kanalizace je vedena v zeleném pásu, v místech křížení přechází komunikace.  

Výpis navrženého potrubí a objektů na stokové síti 

Polypropylenové potrubí 250x9,0 SN12     1305 m  

Polypropylenové potrubí 315x11,3 SN12     255 m 

Polyethylenové potrubí 50x4,6 SDR 11     317,1 m 

Kanalizační šachty        77 ks 

Čerpací stanice        2 ks 

Domovní čerpací šachty       7 ks 

Potrubí kanlizace 

Jsou navrhnuty dva typy potrubí, potrubí pro gravitační a tlakovou kanalizaci.  

Na gravitační části kanalizace bylo zvoleno polypropylenové potrubí s navrženými 

vnějšími profily 250 a 300 milimetrů o třídě kruhové tuhosti SN12. Polypropylenové potrubí je 

třívrstvé kompaktní trubky s vloženým těsnicím kroužkem jištěným proti vysunutí. Vnější 

profil 250 milimetrů má tloušťku stěny 9,0 milimetrů a vnější profil 300 milimetrů má tloušťku 

stěny 11,3 milimetrů. [12] 

Na tlakové části kanalizace bylo zvoleno polyethylenové potrubí s navrženým vnějším 

profilem 50 milimetrů a tloušťkou stěny 4,6 milimetrů. Standardní poměr rozměrů potrubí je 

SDR 11. Polyetylenové tlakové trubky jsou vyráběny z lineárního (vysoko hustotního) 

polyetylenu. [12] Na vyústění každého výtlačného potrubí a na nejvyšším místě potrubí je 

navržen vzdušník k odvzdušnění potrubí a v nejnižším místě je navržen kalník sloužící 

k odkalení potrubí. 
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Kanalizační šachta 

Na stokové síti je navrženo 77 šachet. Kanalizační šachty jsou navržené kruhové, 

z betonových skruží s průměrem 1 metr. Šachty se skládají z betonového šachtového dna, 

skruží, kónusu, vyrovnávacího prstence a kanalizačního poklopu.  Uložení kanalizačních šachet 

je zobrazeno ve výkresu číslo 3 „Vzorový řez uložení kanalizační šachty“. 

Tabulka 7. Výpis kanalizačních šachet Varianty 1 

Šachta Řad 

Terén (kóta 

poklopu) 

Kóta dna 

šachty 

Hloubka 

šachty Vzdálenost DN potrubí 

Označení - m n. m. m n. m. m m mm 

1 

A.1 

512,70 511,11 1,59 3,00 300 

2 514,40 512,59 1,81 19,00 300 

3 516,10 514,21 1,89 20,50 300 

4 516,70 514,89 1,81 13,60 300 

5 517,90 516,89 1,01 15,00 250 

6 519,30 518,30 1,00 17,65 250 

7 521,50 520,46 1,04 27,00 250 

8 522,90 521,10 1,80 8,00 250 

9 524,10 522,38 1,72 8,00 250 

10 525,70 523,90 1,80 11,00 250 

11 527,50 526,50 1,00 10,00 250 

12 528,90 527,80 1,10 17,00 250 

13 530,50 529,18 1,32 16,00 250 

14 531,40 530,40 1,00 15,10 250 

15 534,30 533,30 1,00 34,00 250 

16 536,40 534,94 1,46 20,50 250 

17 

A.1.2 

516,80 515,31 1,49 21,00 250 

18 517,20 515,41 1,79 5,00 250 

19 517,20 515,62 1,58 26,50 250 

20 516,80 515,80 1,00 22,00 250 

21 517,00 515,99 1,01 10,50 250 

22 519,00 517,50 1,50 28,00 250 

23 

A.2 

528,50 527,50 1,00 50,00 250 

24 532,10 529,69 2,41 27,40 250 

25 532,70 530,90 1,80 4,50 250 

26 534,30 532,76 1,54 13,30 250 
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27 535,40 534,40 1,00 20,10 250 

28 535,90 534,90 1,00 28,00 250 

29 537,70 536,70 1,00 34,00 250 

30 538,70 537,70 1,00 20,00 250 

31 540,45 539,45 1,00 38,00 250 

32 543,00 542,00 1,00 44,50 250 

33 544,50 543,50 1,00 28,50 250 

34 
A.2.2 

536,7 535,7005 0,9995 39,5 250 

35 539 538 1 36,5 250 

36 A.1.1 512,00 511,00 1,00 13,00 300 

37 

A.3 

510,60 508,77 1,83 1,35 300 

38 510,60 508,81 1,79 8,00 300 

39 510,70 508,86 1,84 9,00 300 

40 510,80 509,03 1,77 33,50 300 

41 510,90 509,16 1,74 27,00 300 

42 511,20 509,66 1,54 5,00 250 

43 511,80 510,26 1,54 13,00 250 

44 514,10 512,10 2,00 23,00 250 

45 518,30 515,70 2,60 26,00 250 

46 518,50 517,50 1,00 6,00 250 

47 521,50 519,34 2,16 23,00 250 

48 524,40 522,10 2,30 20,00 250 

49 526,80 524,80 2,00 19,00 250 

50 529,00 528,00 1,00 37,00 250 

51 530,50 529,50 1,00 32,00 250 

52 534,70 533,50 1,20 50,00 250 

53 

A.3.1 

510,30 509,30 1,00 13,20 250 

54 511,20 510,20 1,00 14,20 250 

55 512,00 511,00 1,00 11,00 250 

56 512,60 511,60 1,00 13,50 250 

57 513,30 512,30 1,00 13,50 250 

58 
A.3.2 

511,70 510,70 1,00 16,50 250 

59 512,00 511,00 1,00 10,00 250 



  

18 

 

60 512,50 511,50 1,00 8,00 250 

61 513,60 512,60 1,00 16,00 250 

62 515,70 514,70 1,00 27,00 250 

63 519,50 518,40 1,10 41,00 250 

64 521,20 520,10 1,10 20,00 250 

65 522,60 521,48 1,12 16,00 250 

66 524,10 523,10 1,00 20,00 250 

67 525,90 524,86 1,04 22,00 250 

68 

A.3.3 

510,80 509,29 1,51 26,00 300 

69 510,80 509,38 1,42 18,00 300 

70 510,70 509,51 1,19 25,00 300 

71 510,70 509,63 1,07 24,00 300 

72 510,70 509,70 1,00 14,00 300 

73 511,00 509,99 1,01 11,00 250 

74 512,60 510,60 2,00 13,50 250 

75 514,40 512,40 2,00 13,50 250 

76 516,20 514,60 1,60 15,00 250 

77 516,50 515,50 1,00 12,00 250 

Čerpací stanice 

Na stokové síti jsou navrženy dvě ČS, do kterých přitéká odpadní voda gravitačně. ČS 

jsou opatřeny bezpečnostním přepadem.  

ČS 1 bude čerpat odpadní vodu do výtlaku 1, který je veden z kopce dolů do šachty 36. 

Odpadní vodu nelze odvést gravitačně, jelikož by v potrubí byly příliš velké rychlosti. Odtok 

z bezpečnostního přepadu z ČS 1 bude napojen do odtoku ze stávající kanalizace.  

ČS 2 bude čerpat odpadní vodu do výtlaku 2, který přechází vodní tok Žirovnice a ústí do 

šachty 2. Přechod přes vodní tok je navržen podél stávajícího kamenného mostu. Potrubí bude 

osazeno v chráničce a zatepleno, aby nedocházelo k zmrznutí odpadní vod v potrubí během 

zimních měsíců. Odtok z bezpečnostního přepadu z ČS 2 bude veden do vodního toku 

Žirovnice. 

ČS jsou navržené jako kruhové jímky s vnitřním průměrem 1,5 metru o různých 

hloubkách. Navržené ČS jsou řešené jako mokrá jímka s ponornými kalovými čerpadly 

v zapojení 1+1. Čerpadla v ČS se budou střídat v čerpání a budou se spínat dle výšky hladiny 

měřené plovákovou soustavou.  

ČS jsou navrženy jako kruhové, dvouplášťové nádrže. Konstrukce je plastová 

z termoplastu (PP, PE), meziprostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm včetně stropu nádrže je 

vystrojen armovací výztuží (kari sítí) a vstupní manipulační otvor ve stropě světlého profilu 

800 x 800 mm. ČS budou osazeny čerpadlem napojeným na výtlačné potrubí, spínacími 
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plováky čerpadla, klapkovým uzávěrem, zpětnou klapkou, elektroinstalací vč. rozvaděče. Víko 

manipulačního otvoru bude uzamykatelné a otevíratelné na pantech. [11] 

ČS se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku a vybetonuje se prostor 

mezi plášti. Po vyzrání betonu je nádrž samonosná s vlastnostmi železobetonové nádrže, 

do pojížděných ploch a do terénu s vysokou hladinou spodní vody. Díky plastovým plášťům 

z termoplastu má nádrž dokonalou ochranu betonu hydroizolací proti agresivitě odpadních vod 

zevnitř a případné agresivitě podzemní vody z vnějšku. [11]  

ČS nebudou oploceny. Havarijní objem ČS při výpadku elektrické energie, poruše 

zařízení a jiné, je navržen na dobu zdržení 8 hodin. 

Je možné osadit na přítok do ČS česlicový koš, který bude sloužit k zachycování hrubých 

nečistot.  

Tabulka 8. Návrh čerpacích stanic a výtlaků Varianty 1 

 ČS1 + VÝTLAK1 ČS2 + VÝTLAK2 

Nátok na ČS m3∙hod-1 m3·den-1 m3∙hod-1 m3·den-1 

Q24,m = 0,114 2,7 0,175 4,2 

Qh,max = 0,543 -  1,033 -  

Výškové kóty  

HČS = 525,00 m n. m. 510,30 m n. m. 

hvtoku = 1 m 1,53 m 

hČS-dno = 1,597 m 2,193 m 

HČS-vtok = 524,00 m n. m. 508,77 m n. m. 

HČS-čerpadlo = 523,40 m n. m. 508,11 m n. m. 

HMAX = 511,00 m n. m. 514,40 m n. m. 

HMIN = 507,80 m n. m. 509,50 m n. m. 

HG = 15,60 m 6,29 m 

Objemy ČS  

VP = 0,060 m3 0,130 m3 

hP = 0,034 m 0,041 m 

VH = 0,819 m3 1,638 m3 

hH = 0,463 m 0,521 m 

VM = 0,177 m3 0,314 m3 

hM = 0,100 m 0,100 m 

VC = 1,056 m3 2,082 m3 

hC = 0,597 m 0,663 m 

Rozměry ČS  

D = 1,5 m 2 m 

A = 1,77 m2 3,14 m2 

Návrh výtlaku Pipelife PE 50x4,6 SDR 11 Pipelife PE 50x4,6 SDR 11 

dv = 0,05 m 0,05 m 
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t = 0,0046 m 0,0046 m 

DN = 0,041 m 0,041 m 

Ap = 0,001 m2 0,001 m2 

v = 1 m·s-1 1 m·s-1 

Qp = 1,31 l·s-1 1,31 l·s-1 

LT = 123,60 m 125,30 m 

VT = 0,162 m3 0,164 m3 

Návrh čerpadla  

n = 2 ks 2 ks 

HZKlapka = 1,00 m 1,00 m 

DN = 0,041 m 0,041 m 

drsnost = 0,01 mm 0,01 mm 

ν = 1,307E-06 m2 · s-1 1,31E-06 m2 · s-1 

HCELKOVÉ = 17,678 m 8,383 m 

Čerpadlo  

Grundfos SEG.40.12.2.50B SEG.40.09.2.1.502 

Q = 1,36 l·s-1 2,07 l·s-1 

H = 17,678 m 8,383 m 

v = 1,040 m·s-1 1,583 m·s-1 

Sepnutí čerpadla 

 hod min hod min 

sepnutí po= 0,11 6,64 0,12 7,19 

počet sepnutí = 9,04 sepnutí∙hod-1 8,35 sepnutí∙hod-1 

Domovní čerpací šachta  

Domovní čerpací šachty (dále DČŠ) jsou umístěny na třech místech. DČŠ 1-4 jsou 

napojeny na výtlačné potrubí výtlak 2, který je veden z ČS2. Délka napojení DČŠ na výtlak 2 

je 1,4 – 4,6 metry. DČŠ 5 čerpá splaškové vody obecního úřadu výtlačným potrubím výtlak 3 

délky 13,4 metrů, výtlak 3 je zaústěn do kanalizační šachty 20 a je osazen vzdušníkem. DČŠ 6 

– 7 čerpají splaškovou vodu do výtlaku 4 délky 54,8 metrů, ze dvou objektů, které nelze 

odvodnit gravitačně. Výtlak 4 je zaústěn do kanalizační šachty 77. 

DČŠ je navržena jako kruhová, dvouplášťová šachta. Konstrukce je plastová 

z termoplastu (PP, PE), meziprostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm včetně stropu nádrže je 

vystrojen armovací výztuží (kari sítí). Vstupní manipulační otvor ve stropě světlého profilu 800 

x 800 mm. DČŠ bude osazena čerpadlem napojeným na výtlačné potrubí, spínacími plováky 

čerpadla, klapkovým uzávěrem, zpětnou klapkou, elektroinstalace vč. rozvaděče. Víko 

manipulačního otvoru bude uzamykatelné a otevíratelné na pantech. [11] 

DČŠ se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku a vybetonuje se prostor 

mezi plášti. Po vyzrání betonu je nádrž samonosná s vlastnostmi železobetonové nádrže, 

do pojížděných ploch a/nebo do terénu s vysokou hladinou spodní vody. Díky plastovým 
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plášťům z termoplastu má nádrž dokonalou ochranu betonu hydroizolací proti agresivitě 

odpadních vod zevnitř a případné agresivitě podzemní vody z vnějšku. [11]  

DČŠ nebudou oploceny. Havarijní objem DČŠ při výpadku elektrické energie, poruše 

zařízení a jiné, je navržen na dobu zdržení 8 hodin. 

Tabulka 9. Návrh domovní čerpací šachty výtlaku Varianty 1 

Nátok na ČS  m3∙hod-1 m3·den-1 Návrh výtlaku Pipelife PE 50x4,6 SDR 11   

Q24 = 0,020 0,48 dv = 0,05 m 

Qh,m = 0,118 -   t = 0,0046 m 

Výškové kóty  DN = 0,041 m 

HDČŠ = 509,90 m n. m. Ap = 0,001 m2 

hDČŠ-dno = 1,8 m  v = 1 m·s-1 

HDČS-čerpadlo = 508,60 m n. m. Qp = 1,31 l·s-1 

HMAX = 514,20 m n. m. LT = 68,80 m 

HMIN = 509,50 m n. m. VT = 0,0899 m3 

HG = 6,10 m Návrh čerpadla  

Objemy ČS  n = 1 ks 

VP = 0,014 m3 HZKlapka = 1,00 m 

hP = 0,018 m DN 0,041 m 

VH = 0,144 m3 drsnost = 0,01 mm 

hH = 0,183 m ν= 1,31E-06 m2 · s-1 

VM = 0,079 m3 HCELKOVÉ = 7,699 m 

hM = 0,100 m Čerpadlo  

VC = 0,237 m3 Wilo Rexa UNI   

hC = 0,301 [m] Q = 1,39 l·s-1 

Rozměry ČS  H = 7,699 m 

D = 1 m v = 1,062 m·s-1 

A = 0,79 m2 Sepnutí čerpadla hod min 

   čas sepnutí = 0,12 7,12 

   počet sepnutí = 8,43 sepnutí∙hod-1 

5.1.2 Způsob čištění odpadních vod 

Odpadní voda bude přivedena na kontejnerovou ČOV. Konstrukce kontejnerové ČOV je 

tvořena jako samonosná z nerecyklovaného prvoplastu a nevyžaduje nákladnou stavební 

přípravu. Tato kontejnerová ČOV nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní 

provoz. [10] 
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Obrázek 8. Kontejnerová čistírna odpadních vod [10] 

Legenda k Obrázku 8.: 

1. Přítok splaškových odpadních vod 

2. Lapač hrubých mechanických nečistot 

3. Denitrifikační zóna  

4. Nitrifikační zóna 

5. Odtok z nitrifikační zóny do dosazovací nádrže 

6. Dosazovací nádrž 

7. Odtok vyčištěné vody 

8. Odvod kalu ze dna dosazovací nádrže do denitrifikační zóny 

9. Odtah plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže do denitrifikační zóny 

10. Přívod vzduchu 

11. Provzdušňovací zařízení (aerátor) 

12. Laminátové zastropení  

Tento typ kontejnerové ČOV je možné umístit do terénu jako zcela zapuštěnou, 

polozapuštěnou i nad úrovní terénu. [10] V této studii byla vybrána varianta celkového 

zapuštění do terénu.  



  

23 

 

Výrobce domovní ČOV, zaručuje na výtoku z čistírny následující parametry vyčištěné 

vody. 

Tabulka 10. Dosahované průměrné hodnoty na výtoku [10] 

CHSKCr 

(mg/l) 

BSK5 

(mg/l) 

NL 

(mg/l) 

55 - 90 15 - 25 15 - 25 

Běžný provoz kontejnerové ČOV a interní přečerpávání zajišťují hydropneumatická 

čerpadla. Není třeba žádné další mechanické čerpadlo pro její fungování. [10] 

 

Obrázek 9. Princip čištění odpadních vod kontejnerovou ČOV 

Byla zvolena kontejnerová ČOV pro 100 ekvivalentních obyvatel, obdélníkového tvaru 

s laminovým zastropením. Celkový objem kontejnerové ČOV je 26,88 m3, objem denitrifikační 

zóny je 6,90 m3, objem nitrifikační zóny je 16,08 m3 a objem dosazovací nádrže je 3,90 m3. 

Výška hladiny je 2,31 m. [10] 

Pro uložení kontejnerové ČOV bude provedena otevřená pažená stavební jáma. Po 

provedení železobetonové podkladní desky na ni bude usazena kontejnerová ČOV a bude 

proveden zásyp stavební jámy a následné ohumusování a osetí areálu ČOV travním semenem.  

Pro příjezd k areálu ČOV bude provedena zpevněná komunikace šířky 3,5 metru, 

konstrukce vozovky z penetračního makadamu tloušťky 100 mm. Komunikace bude provedena 

místo stávající štěrkové vozovky. Obratiště pro otočení fekálního vozu bude provedeno 

v oploceném areálu ČOV. 

Oplocení areálu ČOV bude provedeno drátěným pletivem na ocelových sloupcích. Vstup 

do areálu ČOV bude proveden prostřednictvím ocelové brány minimální šířky 3,5 metru.   

Kontejnerová ČOV bude připojena k distribuční soustavě NN prostřednictvím kabelové 

nadzemní přípojky NN přes pojistkovou skříň.  
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Odtokové potrubí z ČOV bude v hloubce 1 metr a bude na něj napojeno potrubí z přepadu 

v šachtě Š-ČOV. Odtok bude vyústěn do vodního toku Žirovnice. 

5.1.3 Ekonomické zhodnocení investičních a provozních nákladů  

Byl proveden orientační propočet přímých investičních nákladů stavby dle průměrných 

cen dopravní a technické infrastruktury obcí publikované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 

aktualizován v roce 2017.  

Ceny jsou pouze orientační, zpřesnění investičních nákladů je možné až po vypracování 

projektové dokumentace a se zpracováním položkového rozpočtu stavby a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr. V rozpočtu stavebních objektů byla 

zohledněna vyšší cena za výstavbu splaškové stokové sítě a kanalizačního výtlaku s ohledem 

na výskyt skalnatého podloží v obci. Použití jiných výrobků a náklady ovlivněné geologickými 

a hydrogeologickými podmínkami zakládání a provádění stavby může mít vliv na cenu stavby. 

Propočet nákladů je zobrazen v následující tabulce Tabulka 11., uvedené ceny jsou bez 

DPH. 

Tabulka 11. Propočet dílčích investičních nákladů stavebních objektů Varianty 1 

Číslo Název Množství Jednotka 
Cena za 

jednotku 

Cena bez 

DPH 
% 

1 Gravitační splašková stoková síť  celková cena bez DPH 11 488 700,00 

81,96 

 
gravitace plast DN 250 - zpevněná 

plocha 
226,00 m 10 450,00 2 361 700,00 

 gravitace plast DN 250 - volný terén 1 079,00 m 6 650,00 7 175 350,00 

 
gravitace plast DN 300 - zpevněná 

plocha 
6,00 m 11 950,00 71 700,00 

 gravitace plast DN 300 - volný terén 249,00 m 7 550,00 1 879 950,00 

2 Domovní čerpací šachta DČŠ celková cena bez DPH 280 000,00 

2,00  DČŠ 7 m 30 000,00 210 000,00 

 DČŠ – zemní práce 7 m 10 000,00 70 000,00 

3 Čerpací stanice ČS1  celková cena bez DPH 570 000,00 

4,07 

 ČS1 – stavební část 1 kpl 400 000,00 400 000,00 

 ČS1 – technologické vystrojení 1 kpl 120 000,00 120 000,00 

 ČS1 – zpevněné plochy 1 kpl 20 000,00 20 000,00 

 ČS1 – kabelová přípojka NN 1 kpl 30 000,00 30 000,00 

4 Čerpací stanice ČS2  celková cena bez DPH 570 000,00 

4,07 

 ČS2 – stavební část 1 kpl 400 000,00 400 000,00 

 ČS2 – technologické vystrojení 1 kpl 120 000,00 120 000,00 

 ČS2 – zpevněné plochy 1 kpl 20 000,00 20 000,00 

 ČS2 – kabelová přípojka NN 1 kpl 30 000,00 30 000,00 

5 Tlaková splašková stoková síť  celková cena bez DPH 939 285,00 

6,70 

 tlaková plast DN 50 - volný terén 296,1 m 2 850,00 843 885,00 

 tlaková plast DN 50 - v chráničce 18 m 4 500,00 81 000,00 

 
tlaková plast DN 50 - zpevněná 

plocha 
3 m 4 800,00 14 400,00 

7 Příprava území celková cena bez DPH 100 000,00 0,71 

8 Příjezdná komunikace, zp. plochy 180 m2 500,00 90 000,00 0,00 

9 Oplocení 30 m 884,00 26 520,00 0,01 
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10 Přípojka NN 40 m 535,00 21 400,00 0,00 

11 Čerpací šachta ČOV celková cena bez DPH 210 000,00 1,50 

12 
Kontejnerová čistírna odpadních vod 

ČOV 
celková cena bez DPH 420 300,00 3,00 

Celkem za stavbu bez rezervy celková cena bez DPH 14 017 824,00 100 

Rezerva (5,0 %) celková cena bez DPH 700 891,20 

Celkem za stavbu včetně rezervy celková cena bez DPH 14 718 715,20 

Výpočet provozních nákladů se skládá z ceny elektrické energie spotřebované při čerpání 

odpadní vody na ČS a na kontejnerové ČOV, mzda pracovníka, cena spojená s údržbou, odvoz 

shrabků a likvidace kalů. 

Tabulka 12. Roční provozní náklady Varianty 1 

Provozní náklady ČS při čerpání ČS DČŠ Jednotka 

Cena elektrické energie 4,00  4,00  Kč∙kWh-1 

Výkon motoru čerpadla 1,60  1,00  kW 

Doba čerpání za den 2,00  1,50  hod 

Doba čerpání za rok 730,00  547,50  hod 

Cena elektrické energie za rok 4 672,00  2 190,00  Kč∙rok-1 

Úvazek pracovníka – 0,05 (8 hodin za měsíc, 400 Kč 

za hodinu) 
38 400,00 Kč∙rok-1 

Provoz kontejnerové ČOV - 36 kWh/den 52 560,00 Kč∙rok-1 

Odvoz shrabků a písku 40 000,00  Kč∙rok-1 

Odvoz a likvidace kalů (ČOV Jindřichův Hradec)   20 000,00  Kč∙rok-1 

Údržba 10 000,00 Kč∙rok-1 

Celkem 185 634,00 Kč∙rok-1 

Cena pro ČS a DČŠ v Tabulce 12. je uvedena pro 1 kus, při součtu cen celkem byla cena 

vynásobena počtem navržených ČS a DČŠ na stokové síti. 

5.2 ODDÍLNÁ KANALIZACE A KOŘENOVÁ ČISTÍRNA 

ODPADNÍCH VOD 

Odvádění odpadních vod pomocí nově navržené splaškové kanalizace a čištění odpadních 

vod kořenovou ČOV. Stávající jednotná kanalizace bude zachována a používána pouze jako 

dešťová kanalizace. 

5.2.1 Popis stokové sítě 

V této variantě je navržena totožná stoková sít jako ve variantě 1, která je popsána 

v kapitole 3.1.1 Popis stokové sítě. 

5.2.2 Způsob čištění odpodních vod 

Odpadní voda bude přivedena na kořenovou ČOV, do kanalizační šachty Š-ČOV. Z této 

šachty bude voda vedena do septiku, který představuje předřazený mechanický stupeň čištění 

odpadní vody. Dle normy je navrženo pěti denní zdržení vody v septiku. Ze septiku odtéká 
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předčištěná voda do rozvodné šachty, ze které je čištěná voda rozváděna potrubím po 

kořenových filtrech.  

Kořenová ČOV i s předčištěním je navržena dle ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 

500 ekvivalentních obyvatel.  

Návrh kořenové ČOV 

Celkový účinný prostor septiku Vs. Účinný prostor nesmí být menší než 3 m3.  

𝑉𝑠 = 𝑎𝑠 ∙ 𝑛𝑠 ∙ 𝑞𝑠 ∙ 𝑡𝑠                                                                  (1)                                                                          

kde: Vs celkový účinný prostor septiku [m3]; 

 as součinitel vyjadřující kalový prostor (obvykle a = 15) [-]; 

 ns počet připojených obyvatel [osob]; 

 qs specifická potřeba vody [m3∙osob-1∙den-1]; 

 ts střední doba zdržení (obvykle t = 5 dní) [den]. [17] 

Plocha kořenových filtrů vegetační ČOV. 

𝐴𝑓 =
𝑄𝑑(ln𝑐𝑝−ln𝑐𝑜)

(𝑘𝑏𝑠𝑘∙𝑛𝑓∙ℎ𝑓)
                                                             (2)                                                                          

kde: Af plocha vegetační čistírny [m3]; 

 Qd průměrný denní přítok vody [m3∙den-1]; 

 cp předpokládaná koncentrace znečištění BSK5 na přítoku do filtru [mg∙l-1]; 

 co požadovaná koncentrace znečištění BSK5 na odtoku z filtru [mg∙l-1]; 

 kbsk rychlostní konstanta úbytku znečištění BSK5 (doporučovaná hodnota je     

0,10 m3∙den-1) [m3∙den-1]; 

 nf pórovitost (často 0,40 až 0,45) [-]; 

 hf hloubka filtru [m]. 

Tabulka 13. Návrh septiku 

Potřebný objem septiku Skutečná velikost septiku 

as = 1,5 - délka = 8,0 m 

ns = 70 obyvatel šířka = 4,0 m 

qs = 0,12 m3∙os-1∙den-1 výška = 2,0 m 

ts = 5 dní Vsk = 64,0 m3 

Vs = 63 m3    

Tabulka 14. Návrh plochy kořenových filtrů 

BSK5-1EO = 60 g Qd = 8,4 m3∙den-1 

BSK5-PS = 500,00 mg·l-1 kbsk = 0,10 m3∙den-1 

ηs = 20 % nf = 0,42 - 
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cp,sep = 400 mg·l-1 hf = 1 m 

cp = 400,0 mg·l-1 Návrhová plocha filtru 

ηf = 85 % Af = 379,42 m2 

Co = 60,0 mg·l-1    

Z vypočítané plochy kořenové ČOV vyplívá, že v dané lokalitě není dostatečná plocha 

a zároveň by kořenová ČOV zasahovala do povodňové oblasti vodního toku Žirovnice. 

5.2.3 Ekonomické zhodnocení   

Varianta nové splaškové kanalizace s kořenovou ČOV nebyla ekonomicky posouzena. 

Varianta je nereálná z důvodu velké plochy kořenových filtrů, na danou plochu je areál ČOV 

příliš rozměrný. 

5.3 JEDNOTNÁ KANALIZACE A KONTEJNEROVÁ ČISTÍRNA 

ODPADNÍCH VOD 

Kanalizace byla navržena propojením stávajícího potrubí jednotné kanalizace, které je 

pouze na pravém břehu vodního toku. Na levém břehu je navržena nová splašková kanalizace. 

Čištění odpadních vod kontejnerovou ČOV.  

5.3.1 Popis stokové sítě 

Dle sklonu terénu v obci bylo propojeno stávající potrubí a navržené nové doplňující řady 

gravitační kanalizace s tlakovými úseky v místech, kde nebylo možné odvést odpadní vody 

gravitačně. Trasa nové splaškové kanalizace je vedena v zeleném pásu, v místech křížení 

přechází komunikace. 

Výpis potrubí a objektů na stokové síti 

Stávající kanalizační potrubí       818,6 m 

Polypropylenové potrubí 250x9,0 SN12     721,4 m  

Polypropylenové potrubí 315x11,3 SN12     278 m 

Polypropylenové potrubí 400x14,4 SN12     39,9 m 

Polyethylenové potrubí 50x4,6 SDR 11     290,9 m 

Kanalizační šachty          58 ks 

Odlehčovací komory        3 ks 

Čerpací stanice        3 ks 

Domovní čerpací šachty       2 ks 

Potrubí kanlizace 

Jsou navrhnuty dva typy potrubí, potrubí pro gravitační a tlakovou kanalizaci.  

Na gravitační části kanalizace bylo zvoleno polypropylenové potrubí s navrženými 

vnějšími profily 250, 300 a 400 milimetrů o třídě kruhové tuhosti SN12. Polypropylenové 

potrubí je třívrstvé kompaktní trubky s vloženým těsnicím kroužkem jištěným proti vysunutí. 
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Vnější profil 250 milimetrů má tloušťku stěny 9,0 milimetrů, vnější profil 300 milimetrů má 

tloušťku stěny 11,3 milimetrů a 400 milimetrů má tloušťku stěny 14,4 milimetrů. [12] 

Na tlakové části kanalizace bylo zvoleno polyethylenové potrubí s navrženým vnějším 

profilem 50 milimetrů a tloušťkou stěny 4,6 milimetrů. Standardní poměr rozměrů potrubí je 

SDR 11. Polyetylenové tlakové trubky jsou vyráběny z lineárního (vysoko hustotního) 

polyetylenu. [12] Na vyústění každého výtlačného potrubí a na nejvyšším místě potrubí je 

navržen vzdušník k odvzdušnění potrubí a v nejnižším místě je navržen kalník sloužící 

k odkalení potrubí. 

Kanalizační šachta  

Na stokové síti je navrženo 58 šachet. Kanalizační šachty jsou navržené kruhové, 

z betonových skruží s průměrem 1 metr. Šachty se skládají z betonového šachtového dna, 

skruží, kónusu, vyrovnávacího prstence a kanalizačního poklopu. Uložení kanalizačních šachet 

je zobrazeno ve výkresu číslo 3 „Vzorový řez uložení kanalizační šachty“.  

Odlehčovací komora 

Na stokové síti jsou navržené tři odlehčovací komory s přítokem DN 400. Odtokové 

potrubí po odlehčení má u dvou odlehčovacích komor navržené DN 300 a u jedné DN 400. 

Odtok do recipientu bude DN 400. 

Tabulka 15. Výpis kanalizačních šachet a odlehčovacích komor Varianty 3 

Šachta Řad 
Terén (kóta 

poklopu) 

Kóta dna 

šachty 

Hloubka 

šachty 
Vzdálenost 

DN 

potrubí 

Označení - m n. m. m n. m. m m mm 

1 
A.1 

512,70 511,11 1,59 3,00 300 

2 514, 40 512,59 1,81 19,00 300 

3 A.1.1 512,00 511,00 1,00 13,00 300 

4 

A.1.2 

509,90 508,89 1,01 1,00 300 

5 512,15 510,49 1,66 20,30 300 

6 512,50 511,14 1,36 8,60 300 

7 512,30 511,30 1,00 14,68 300 

OK 2 512,80 511,80 1,00 8,75   

8 

A.1.3 

526,60 525,60 1,00 27,90 250 

9 528,90 526,96 1,94 16,00 250 

10 530,50 529,18 1,32 15,10 250 

11 531,40 530,40 1,00 34,00 250 

12 534,30 533,30 1,00 20,50 250 

13 536,40 534,94 1,46 - 250 

14 
A.1.2.1.1 

515,30 513,97 1,33 6,90 400 

OK 3 515,00 514,00 1,00 - 400 
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OK 1 A.2 525,20 524,20 1,00 6,30 300 

15 

A.2 

534,40 533,40 1,00 8,70 400 

16 535,00 534,00 1,00 24,30 400 

17 535,80 534,80 1,00 - 400 

18 

A.3 

510,60 508,77 1,83 1,35 300 

19 510,60 508,81 1,79 8,00 300 

20 510,70 508,86 1,84 9,00 300 

21 510,80 509,03 1,77 33,50 300 

22 510,90 509,16 1,74 27,00 300 

23 511,20 509,66 1,54 5,00 250 

24 511,80 510,26 1,54 13,00 250 

25 514,10 512,10 2,00 23,00 250 

26 518,30 515,70 2,60 26,00 250 

27 518,50 517,50 1,00 6,00 250 

28 521,50 519,34 2,16 23,00 250 

29 524,40 522,10 2,30 20,00 250 

30 526,80 524,80 2,00 19,00 250 

31 529,00 528,00 1,00 37,00 250 

32 530,50 529,50 1,00 32,00 250 

33 534,70 533,50 1,20 50,00 250 

34 

A.3.1 

510,30 509,30 1,00 13,20 250 

35 511,20 510,20 1,00 14,20 250 

36 512,00 511,00 1,00 11,00 250 

37 512,60 511,60 1,00 13,50 250 

38 513,30 512,30 1,00 13,50 250 

39 

A.3.2 

511,70 510,70 1,00 16,50 250 

40 512,00 511,00 1,00 10,00 250 

41 512,50 511,50 1,00 8,00 250 

42 513,60 512,60 1,00 16,00 250 

43 515,70 514,70 1,00 27,00 250 

44 519,50 518,40 1,10 41,00 250 

45 521,20 520,10 1,10 20,00 250 

46 522,60 521,48 1,12 16,00 250 
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47 524,10 523,10 1,00 20,00 250 

48 525,90 524,86 1,04 22,00 250 

49 

A.3.3 

510,80 509,29 1,51 26,00 300 

50 510,80 509,38 1,42 18,00 300 

51 510,70 509,51 1,19 25,00 300 

52 510,70 509,63 1,07 24,00 300 

53 510,70 509,70 1,00 14,00 300 

54 511,00 509,99 1,01 11,00 250 

55 512,60 510,60 2,00 13,50 250 

56 514,40 512,40 2,00 13,50 250 

57 516,20 514,60 1,60 15,00 250 

58 516,50 515,50 1,00 12,00 250 

Čerpací stanice 

Na stokové síti jsou navrženy tři ČS, do kterých přitéká odpadní voda gravitačně.  

ČS 1 bude čerpat odpadní vodu do výtlaku 1, který je veden z kopce dolů do šachty 3. 

Odpadní vodu nelze odvést gravitačně, jelikož by v potrubí byly příliš velké rychlosti. Odtok 

z bezpečnostního přepadu z ČS 1 bude veden do odtoku z dešťové kanalizace. Před vtokem do 

ČS 1 je na stokové síti umístěna odlehčovací komora.   

ČS 2 bude čerpat odpadní vodu do výtlaku 2, který je veden do šachty 2. Odpadní voda 

je čerpána do kopce. Odtok z bezpečnostního přepadu z ČS 2 bude veden do vodního toku 

Žirovnice. 

ČS 3 bude čerpat odpadní vodu do výtlaku 3, který přechází vodní tok Žirovnice ústí do 

šachty 4. Přechod přes vodní tok je navržen podél stávajícího kamenného mostu. Potrubí bude 

osazeno v chráničce a zatepleno, aby nedocházelo k zmrznutí odpadní vod v potrubí během 

zimních měsíců. Odtok z bezpečnostního přepadu z ČS 3 bude veden do vodního toku 

Žirovnice. Na ČS 3 přitékají odpadní vody z nově navržené splaškové kanalizace. 

ČS jsou navržené jako kruhové jímky s vnitřním průměrem 1,5 metru o různých 

hloubkách. Navržené ČS jsou řešené jako mokrá jímka s ponornými kalovými čerpadly 

v zapojení 1+1. Čerpadla v ČS se budou střídat v čerpání a budou se spínat dle výšky hladiny 

měřené plovákovou soustavou.  

ČS jsou navrženy jako kruhové, dvouplášťové nádrže. Konstrukce je plastová 

z termoplastu (PP, PE), meziprostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm včetně stropu nádrže je 

vystrojen armovací výztuží (kari sítí) a vstupní manipulační otvor ve stropě světlého profilu 

800 x 800 mm. ČS budou osazeny čerpadlem napojeným na výtlačné potrubí, spínacími 

plováky čerpadla, klapkovým uzávěrem, zpětnou klapkou, elektroinstalací vč. rozvaděče. Víko 

manipulačního otvoru bude uzamykatelné a otevíratelné na pantech. [11] 

ČS se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku a vybetonuje se prostor 

mezi plášti. Po vyzrání betonu je nádrž samonosná s vlastnostmi ŽB nádrže, do pojížděných 

ploch a do terénu s vysokou hladinou spodní vody. Díky plastovým plášťům z termoplastu má 
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nádrž dokonalou ochranu betonu hydroizolací proti agresivitě odpadních vod zevnitř a případné 

agresivitě podzemní vody z vnějšku. [11] 

ČS nebudou oploceny. Havarijní objem ČS při výpadku elektrické energie, poruše 

zařízení a jiné, je navržen na dobu zdržení 8 hodin 

Je možné osadit na přítok do ČS česlicový koš, který bude sloužit k zachycování hrubých 

nečistot.  

Tabulka 16. Návrh čerpacích stanic a výtlaků Varianty 3 

  ČS1 + VÝTLAK1 ČS2 + VÝTLAK2 ČS3 + VÝTLAK3 

Nátok na ČS m3∙hod-1 m3·den-1 m3∙hod-1 m3·den-1 m3∙hod-1 m3·den-1 

Q24 = 0,114 2,7 0,341 8,2 0,228 5,5 

Qh,m = 0,543  -  1,628  -  1,085  -  

Výškové kóty 

HČS = 525,00 m n. m. 509,90 m n. m. 510,30 m n. m. 

hvtoku = 1 m 1,01 m 1,53 m 

hČS-dno = 1,597 m 1,949 m 2,193 m 

HČS-vtok = 524,00 m n. m. 508,89 m n. m. 508,77 m n. m. 

HČS-čerpadlo = 523,40 m n. m. 507,95 m n. m. 508,11 m n. m. 

HMAX = 511,00 m n. m. 514,20 m n. m. 509,90 m n. m. 

HMIN = 507,80 m n. m. 509,90 m n. m. 509,50 m n. m. 

HG = 15,60 m 6,25 m 1,79 m 

Objemy ČS  

VP = 0,060 m3 0,180 m3 0,130 m3 

hP = 0,034 m 0,057 m 0,041 m 

VH = 0,819 m3 2,457 m3 1,638 m3 

hH = 0,463 m 0,782 m 0,521 m 

VM = 0,177 m3 0,314 m3 0,314 m3 

hM = 0,100 m 0,100 m 0,100 m 

VC = 1,056 m3 2,951 m3 2,082 m3 

hC = 0,597 m 0,939 m 0,663 m 

Rozměry ČS  

D = 1,5 m 2 m 2 m 

A = 1,77 m2 3,14 m2 3,14 m2 

Návrh 

výtlaku 

Pipelife PE 50x4,6   

SDR 11 

 

Pipelife PE 50x4,6  

SDR 11 

 

Pipelife PE 50x4,6   

SDR 11 
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dv = 0,05 m 0,05 m 0,05 m 

t = 0,0046 m 0,0046 m 0,0046 m 

DN = 0,041 m 0,041 m 0,041 m 

Ap = 0,001 m2 0,001 m2 0,001 m2 

v = 1 m·s-1 1 m·s-1 1 m·s-1 

Qp = 1,31 l·s-1 1,31 l·s-1 1,31 l·s-1 

LT = 123,60 m 60,2 m 62,32 m 

VT = 0,1616 m3 0,0787 m3 0,0815 m3 

Návrh čerpadla  

n = 2 ks 2 ks 2 ks 

HZKlapka = 1,00 m 1,00 m 1,00 m 

DN 0,041 m 0,041 m 0,041 m 

drsnost = 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 

ν= 1,31E-06 m2 · s-1 1,31E-06 m2 · s-1 1,31E-06 m2 · s-1 

HCELKOVÉ = 17,678 m 7,773 m 3,335 m 

Čerpadlo 

Grundfos 
SEG.40.12.2.50B 

 
SEG.40.09.2.1.502 Wilo - Rexa UNI 

Q = 1,36 l·s-1 2 l·s-1 1,94 l·s-1 

H = 17,678 m 7,773 m 3,335 m 

v = 1,040 m·s-1 1,530 m·s-1 1,487 m·s-1 

Sepnutí 

čerpadla 
hod min hod min hod min 

čas sepnutí = 0,111 6,64 0,111 6,64 0,120 7,19 

počet sepnutí 

= 
9,042 sepnutí∙hod-1 9,042 sepnutí∙hod-1 8,346 sepnutí∙hod-1 

Domovní čerpací šachta  

DČŠ jsou umístěny na jednom místě. DČŠ 1 – 2 čerpají splaškovou vodu do výtlaku 4 

délky 54,8 metrů, ze dvou objektů, které nelze odvodnit gravitačně. Výtlak 4 je zaústěn do 

kanalizační šachty 77. 

DČŠ je navržena jako kruhová, dvouplášťová šachta. Konstrukce je plastová 

z termoplastu (PP, PE), meziprostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm včetně stropu nádrže je 

vystrojen armovací výztuží (kari sítí). Vstupní manipulační otvor ve stropě světlého profilu 800 

x 800 mm. DČŠ bude osazena čerpadlem napojeným na výtlačné potrubí, spínacími plováky 

čerpadla, klapkovým uzávěrem, zpětnou klapkou, elektroinstalací vč. rozvaděče. Víko 

manipulačního otvoru bude uzamykatelné a otevíratelné na pantech. [11] 
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DČŠ se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku a vybetonuje se prostor 

mezi plášti. Po vyzrání betonu je nádrž samonosná s vlastnostmi ŽB nádrže, do pojížděných 

ploch a do terénu s vysokou hladinou spodní vody. Díky plastovým plášťům z termoplastu má 

nádrž dokonalou ochranu betonu hydroizolací proti agresivitě odpadních vod zevnitř a případné 

agresivitě podzemní vody z vnějšku. [11]  

DČŠ nebudou oploceny. Havarijní objem DČŠ při výpadku elektrické energie, poruše 

zařízení a jiné, je navržen na dobu zdržení 8 hodin.  

Tabulka 17. Návrh domovní čerpací šachty výtlaku Varianty 3 

Nátok na ČS  m3∙hod-1 m3·den-1 Návrh výtlaku Pipelife PE 50x4,6 SDR 11   

Q24 = 0,020 0,48 dv = 0,05 m 

Qh,m = 0,118 -   t = 0,0046 m 

Výškové kóty  DN = 0,041 m 

HDČŠ = 509,90 m n. m. Ap = 0,001 m2 

hDČŠ-dno = 1,8 m  v = 1 m·s-1 

HDČS-čerpadlo = 508,60 m n. m. Qp = 1,31 l·s-1 

HMAX = 514,20 m n. m. LT = 68,80 m 

HMIN = 509,50 m n. m. VT = 0,0899 m3 

HG = 6,10 m Návrh čerpadla  

Objemy ČS  n = 1 ks 

VP = 0,014 m3 HZKlapka = 1,00 m 

hP = 0,018 m DN 0,041 m 

VH = 0,144 m3 drsnost = 0,01 mm 

hH = 0,183 m ν= 1,31E-06 m2 · s-1 

VM = 0,079 m3 HCELKOVÉ = 0,016 m 

hM = 0,100 m Čerpadlo  

VC = 0,237 m3 Wilo Rexa UNI   

hC = 0,301 [m] Q = 1,39 l·s-1 

Rozměry ČS  H = 7,699 m 

D = 1 m v = 1,062 m·s-1 

A = 0,79 m2 Sepnutí čerpadla hod min 

   čas sepnutí = 0,12 7,12 

   počet sepnutí = 8,43 sepnutí∙hod-1 

5.3.2 Způsob čištění odpadních vod 

V této variantě je navržen totožný způsob čištění odpadních vod jako ve variantě 1, který 

je popsán v kapitole 3.1.1. Způsob čištění odpadních vod 
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5.3.3 Ekonomické zhodnocení   

Byl proveden orientační propočet přímých investičních nákladů stavby dle průměrných 

cen dopravní a technické infrastruktury obcí publikované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 

aktualizován v roce 2017.  

Ceny jsou pouze orientační, zpřesnění investičních nákladů je možné až po vypracování 

projektové dokumentace a se zpracováním položkového rozpočtu stavby a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr. V rozpočtu stavebních objektů byla 

zohledněna vyšší cena za výstavbu splaškové stokové sítě a kanalizačního výtlaku s ohledem 

na výskyt skalnatého podloží v obci. Použití jiných výrobků a náklady ovlivněné geologickými 

a hydrogeologickými podmínkami zakládání a provádění stavby může mít vliv na cenu stavby. 

Propočet nákladů je zobrazen v následující tabulce Tabulka 18., uvedené ceny jsou bez 

DPH. 

Tabulka 18. Propočet dílčích investičních nákladů stavebních objektů Varianty 3 

Číslo Název Množství Jednotka 
Cena za 

jednotku 

Cena bez 

DPH 
% 

1 Gravitační splašková stoková síť  celková cena bez DPH 7 218 705,00 

58,40 

 
gravitace plast DN 250 - zpevněná 

plocha 
48,00 m 10 450,00 501 600,00 

 gravitace plast DN 250 - volný terén 673,40 m 6 650,00 4 478 110,00 

 
gravitace plast DN 300 - zpevněná 

plocha 
20,00 m 11 950,00 239 000,00 

 gravitace plast DN 300 - volný terén 264,90 m 7 550,00 1 999 995,00 

 
gravitace plast DN 400 - zpevněná 

plocha 
33,00 m 14 550,00 480 150,00 

2 Sanace stávajícího potrubí celková cena bez DPH 1 623 600,00 
13,13 

 DN 400 - předpoklad 30 % 246 m 6 600,00 1 623 600,00 

3 Domovní čerpací šachta DČŠ celková cena bez DPH 80 000,00 

0,65  DČŠ 2 m 30 000,00 60 000,00 

 DČŠ – zemní práce 2 m 10 000,00 20 000,00 

4 Čerpací stanice ČS1  celková cena bez DPH 570 000,00 

4,61 

 ČS1 – stavební část 1 kpl 400 000,00 400 000,00 

 ČS1 – technologické vystrojení 1 kpl 120 000,00 120 000,00 

 ČS1 – zpevněné plochy 1 kpl 20 000,00 20 000,00 

 ČS1 – kabelová přípojka NN 1 kpl 30 000,00 30 000,00 

5 Čerpací stanice ČS2  celková cena bez DPH 570 000,00 

4,61 

 ČS2 – stavební část 1 kpl 400 000,00 400 000,00 

 ČS2 – technologické vystrojení 1 kpl 120 000,00 120 000,00 

 ČS2 – zpevněné plochy 1 kpl 20 000,00 20 000,00 

 ČS2 – kabelová přípojka NN 1 kpl 30 000,00 30 000,00 

6 Čerpací stanice ČS3 celková cena bez DPH 570 000,00 

4,61 

 ČS3 – stavební část 1 kpl 400 000,00 400 000,00 

 ČS3 – technologické vystrojení 1 kpl 120 000,00 120 000,00 

 ČS3 – zpevněné plochy 1 kpl 20 000,00 20 000,00 

 ČS3 – kabelová přípojka NN 1 kpl 30 000,00 30 000,00 
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7 Tlaková splašková stoková síť  celková cena bez DPH 858 765,00 

6,95  tlaková plast DN 50 - volný terén 272,9 m 2 850,00 777 765,00 

 tlaková plast DN 50 - v chráničce 18 m 4 500,00 81 000,00 

8 Příprava území celková cena bez DPH 100 000,00 0,81 

9 Příjezdná komunikace, zp. plochy 180 m2 500,00 90 000,00 0,73 

10 Oplocení 30 m 884,00 26 520,00 0,21 

11 Přípojka NN 40 m 535,00 21 400,00 0,17 

12 Čerpací stanice ČOV celková cena bez DPH 210 000,00 1,70 

13 
Kontejnerová čistírna odpadních vod 

ČOV 
celková cena bez DPH 420 300,00 3,40 

Celkem za stavbu celková cena bez DPH 12 361 209,00 100 

Rezerva (5,0 %) celková cena bez DPH 618 060,45 

Celkem za stavbu včetně rezervy celková cena bez DPH 12 979 269,45 

Výpočet provozních nákladů se z ceny elektrické energie spotřebované při čerpání 

odpadní vody na ČS, DČŠ a na kontejnerové ČOV, mzda pracovníka, cena spojená s údržbou, 

odvoz shrabků a likvidace kalů. 

Tabulka 19. Roční provozní náklady Varianty 3 

Provozní náklady ČS při čerpání ČS DČŠ Jednotka 

Cena elektrické energie 4,00 4,00 Kč∙kWh-1 

Výkon motoru čerpadla 1,60 1,00 kW 

Doba čerpání za den 2,00 1,50 hod 

Doba čerpání za rok 730,00 547,50 hod 

Cena elektrické energie za rok 4 672,00 2 190,00 Kč∙rok-1 

Úvazek pracovníka – 0,05 (8 hodin za měsíc, 400 Kč) 38 400,00 Kč∙rok-1 

Provoz kontejnerové ČOV 36 kWh/den 52 560,00 Kč∙rok-1 

Odvoz shrabků a písku  40 000,00 Kč∙rok-1 

Odvoz a likvidace kalů (ČOV Jindřichův Hradec)   20 000,00 Kč∙rok-1 

Údržba 10 000,00 Kč∙rok-1 

Celkem 179 356,00 Kč∙rok-1 

Cena pro ČS a DČŠ v Tabulce 19. je uvedena pro 1 kus, při součtu cen celkem byla cena 

vynásobena počtem navržených ČS a DČŠ na stokové síti. 

5.4 DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

V této variantě je navrženo čištění splaškových vod pomocí domovních ČOV. Navržené 

množství domovních ČOV je 57 kusů. 

5.4.1 Popis domovní ČOV 

Byla zvolena tzv. balená, mechanicko-biologická aktivační domovní ČOV pro 3 - 7 

ekvivalentních obyvatel. 

Domovní ČOV tvoří celoplastová nádrž, která je rozdělena přepážkami na jednotlivé 

technologické prostory. V nádrži je umístěn jemnobublinný provzdušňovací systém sestávající 
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z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů, mamutky a dle místních podmínek i nosiče 

biomasy. Celá nádrž je zakryta odklopným pochůzným víkem o průměru 950 mm. Nádrž ČOV 

je vyrobena z integrálních a vytlačovaných desek z polypropylenu, jejichž díly jsou svařovány. 

[11] 

Strojně-technologické zařízení domovní ČOV se skládá z hydraulického a aeračního 

systému. Hydraulický systém je tvořen rozvody z polypropylenového potrubí uvnitř domovní 

ČOV. V závislosti na chodu dmychadla a hydraulických poměrech v jednotlivých částech 

domovní ČOV zajišťuje automaticky cirkulaci kalu a vody mezi jednotlivými částmi domovní 

ČOV. Aerační systém se skládá z dmychadla, rozvodu vzduchu a jemnobublinného trubkového 

difuzoru. Zdrojem stlačeného vzduchu je bezolejový membránový kompresor, 

provzdušňovacím elementem je jemnobublinný trubkový difuzor. [11] 

V případě poruchy technologie je voda mechanicky předčištěna v usazovací části 

a odtéká přepadem do odtoku. [11] 

Tabulka 20. Základní technické a technologické parametry navržené domovní ČOV [11] 

Qd 0,75 m3/den 

Qs  0,3 kg BSK5/den 

Objem usazovací a kalové části  0,68 m3 

Objem aktivační části  0,54 m3 

Objem dosazovací části 0,16 m3 

Q – regulovaný odtok  0,06 m3/hod 

T – doba zdržení v dosazovací části  2,1 h 

Využitelný objem akumulace  0,22 m3 

Produkce kalu při 4 % sušině  1,46 m3/rok 

Počet vyvážení za rok 2 x - 

Průměr/max. rozměr  1200/2020 mm 

Příkon 40 W 

Hmotnost  170 kg 

5.4.2 Popis technologie domovní ČOV 

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru nátokové části ČOV, kde je zbavena 

mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu 

rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká již mechanicky předčištěná voda do 

aktivačního prostoru. Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody. Tento 

prostor je ve spodní části osazen jemnobublinným provzdušňovacím systémem, do kterého je 

vháněn vzduch pomocí dmychadla, a případně i nosičem biomasy pro zlepšení stability procesu 

přetížené nebo málo zatížené ČOV. [11] 

Výhodou řešení je akumulační prostor v celém prostoru čistírny, který je určen 

k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení zrovnoměrnění odtoku z čistírny. Aktivovaná směs 

z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže, odkud je pak vyčištěná voda odtahována 

mamutkou do odtokového žlabu. Vratný usazený kal se vrací do aktivační části otvorem u dna 

dosazovací nádrže. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odtahován pomocí mamutky do 
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usazovacího a kalového prostoru. Při použití nosiče biomasy je zajištěno dostatečné stáří kalu 

pro průběh nitrifikačních pochodů a aerobní stabilizaci kalu. Přebytečný aerobně stabilizovaný 

kal je z aktivace odtahován do kalového prostoru, který je dimenzován na zdržení minimálně 

150 dní. [11] 

 

Obrázek 10. Schéma domovní ČOV [11]  

5.4.3 Vypouštěné znečištění 

Výrobce domovní ČOV, zaručuje na výtoku z čistírny následující parametry vyčištěné 

vody. 
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Tabulka 21. Zaručené parametry na výtoku [11] 

CHSKCr 

(mg/l) 

BSK5 

(mg/l) 

NL 

(mg/l) 

p / m p / m p / m 

90 / 150 25 / 40 25 / 30 

Ze srovnání hodnot ukazatelů vypouštěného znečištění na výtoku z domovní ČOV 

garantovaných výrobcem a hodnot požadovaných dle NV 401/2015 Sb. vyplývá vhodnost 

použití navrhované domovní ČOV. Odběr vzorků vyčištěné odpadní vody bude prováděn z 

odtokového žlabu na odtoku domovní ČOV. [11] 

Vybraný typ domovní ČOV je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000. 

Vyčištěné odpadní vody je možné vypouštět do povrchových vod, což je nejlepší 

možností vypouštění. Dále je možné s povolením vodoprávního úřadu zasakovat vyčištěnou 

odpadní vodu do podzemních vod, nebo akumulace vyčištěné vody a její používání na zalévání. 

5.4.4 Ekonomické zhodnocení investičních a provozních nákladů 

 

Byl proveden orientační propočet přímých investičních nákladů stavby dle průměrných 

cen dopravní a technické infrastruktury obcí publikované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 

aktualizován v roce 2017. Pro výpočet byla zvolená reprezentativní domovní ČOV pro 5EO. 

Ceny jsou pouze orientační, zpřesnění investičních nákladů je možné až po vypracování 

projektové dokumentace a se zpracováním položkového rozpočtu stavby a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr. V rozpočtu stavebních objektů byla 

zohledněna vyšší cena za výstavbu splaškové stokové sítě a kanalizačního výtlaku s ohledem 

na výskyt skalnatého podloží v obci. Použití jiných výrobků a náklady ovlivněné geologickými 

a hydrogeologickými podmínkami zakládání a provádění stavby může mít vliv na cenu stavby. 

Byl proveden orientační propočet přímých investičních nákladů stavby dle průměrných 

cen dopravní a technické infrastruktury obcí publikované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 

aktualizován v roce 2017.  

Propočet nákladů je zobrazen v následující tabulce Tabulka 22., uvedené ceny jsou bez 

DPH. 

Tabulka 22. Propočet dílčích investičních nákladů stavebních objektů Varianty 4 

Číslo Název  Množství Jednotka 
Cena za 

jednotku 
Cena bez DPH % 

1 Domovní čistírna odpadních vod celková cena bez DPH 3 027 840,00 

85,83  Domovní ČOV 57,00 kpl 50 000,00 2 850 000,00 

 Domovní ČOV kabelová přípojka NN 57,00 kpl 3 120,00 177 840,00 

2 Příprava území  celková cena bez DPH 500 000,00 14,17 

Celkem za stavbu celková cena bez DPH 3 527 840,00 100 

Rezerva (5,0 %) celková cena bez DPH 176 392,00 

Celkem za stavbu včetně rezervy celková cena bez DPH 3 704 232,00 

Cenu investičních nákladů lze snížit v položce 1 Domovní ČOV přípravou území 

svépomocí.  
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Pro stanovení provozních nákladů domovní ČOV bylo vycházeno z prospektů výrobců 

domovních ČOV. Náklady na provoz jsou tvořeny elektrickou energií, odvozem a likvidací 

kalu min. 2x ročně, rozbory vody (min. 2x ročně). Celkové roční náklady na provoz domovní 

ČOV jsou shrnuty v Tabulce 23.  

Tabulka 23 Roční provozní náklady domovní ČOV, bez odpisů, bez přípojky vody 

Elektrická energie DČOV 1 000,00 Kč bez DPH 

Odvoz a likvidace kalů (min. 2x ročně) 4 000,00 Kč bez DPH 

Rozbory vody (min. 2x ročně) 5 200,00 Kč bez DPH 

Celkem 10 200,00 Kč bez DPH 

Další možností snížení provozních nákladů je samostatné provozování domovní ČOV. 

Je možné zakoupení opravné sady pro domovní ČOV.  

5.5 JEDNOTNÁ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE, KONTEJNEROVÁ 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH 

VOD 

Kanalizace byla navržena propojením stávajícího potrubí jednotné kanalizace, které je 

pouze na pravém břehu vodního toku. Odvádění odpadních vod pomocí propojení stávající 

jednotné stokové sítě a odvedení odpadních vod na kontejnerovou ČOV. V místech, kde 

k obytným objektům nedosahuje kanalizace, nebo v daném místě vůbec není. Je navrženo 

čištění splaškových vod pomocí domovních ČOV. Navržené množství domovních ČOV je 27 

kusů. 

5.5.1 Popis stokové sítě 

Dle sklonu terénu v obci bylo propojeno stávající potrubí doplňujícími řady gravitační 

kanalizace s tlakovými úseky v místech, kde nebylo možné odvést odpadní vody gravitačně. 

Trasa nové kanalizace je vedena v zeleném pásu, v místech křížení přechází komunikace. 

Výpis potrubí a objektů na stokové síti 

Stávající kanalizační potrubí       818,6 m 

Polypropylenové potrubí 315x11,3 SN12     92,1 m 

Polypropylenové potrubí 400x14,4 SN12     39,9 m 

Polyethylenové potrubí 50x4,6 SDR 11     183,8 m 

Kanalizační šachty          17 ks 

Odlehčovací komory        3 ks 

Čerpací stanice        2 ks 

Potrubí kanlizace 

Jsou navrhnuty dva typy potrubí, potrubí pro gravitační a tlakovou kanalizaci.  

Na gravitační části kanalizace bylo zvoleno polypropylenové potrubí s navrženými 

vnějšími profily 300 a 400 milimetrů o třídě kruhové tuhosti SN12. Polypropylenové potrubí je 

třívrstvé kompaktní trubky s vloženým těsnicím kroužkem jištěným proti vysunutí. Vnější 
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profil 300 milimetrů má tloušťku stěny 11,3 milimetrů a 400 milimetrů má tloušťku stěny 14,4 

milimetrů. [12] 

Na tlakové části kanalizace bylo zvoleno polyethylenové potrubí s navrženým vnějším 

profilem 50 milimetrů a tloušťkou stěny 4,6 milimetrů. Standardní poměr rozměrů potrubí je 

SDR 11. Polyetylenové tlakové trubky jsou vyráběny z lineárního (vysoko hustotního) 

polyetylenu. [12] Na vyústění každého výtlačného potrubí a na nejvyšším místě potrubí je 

navržen vzdušník k odvzdušnění potrubí a v nejnižším místě je navržen kalník sloužící 

k odkalení potrubí. 

Kanalizační šachta  

Na stokové síti je navrženo 17 šachet. Kanalizační šachty jsou navržené kruhové, 

z betonových skruží s průměrem 1 metr. Šachty se skládají z betonového šachtového dna, 

skruží, kónusu, vyrovnávacího prstence a kanalizačního poklopu. Uložení kanalizačních šachet 

je zobrazeno ve výkresu číslo 3 „Vzorový řez uložení kanalizační šachty“.  

Odlehčovací komora 

Odlehčovací komora je popsána ve Variantě 3, kapitola 3.3.1 Popis stokové sítě, 

podkapitola odlehčovací komora. 

Tabulka 24. Výpis kanalizačních šachet a odlehčovacích komor Varianty 5 

Šachta Řad 
Terén (kóta 

poklopu) 

Kóta dna 

šachty 

Hloubka 

šachty 
Vzdálenost 

DN 

potrubí 

Označení - m n. m. m n. m. m m mm 

1 
A.1 

512,70 511,11 1,59 3,00 300 

2 514,40 512,59 1,81 19,00 300 

3 A.1.1 512,00 511,00 1,00 13,00 300 

4 

A.1.2 

509,90 508,89 1,01 1,00 300 

5 512,15 510,49 1,66 20,30 300 

6 512,50 511,14 1,36 8,60 300 

7 512,30 511,30 1,00 14,68 300 

OK 2 512,80 511,80 1,00 8,75 -  

8 

A.1.3 

526,60 525,60 1,00 27,90 250 

9 528,90 526,96 1,94 16,00 250 

10 530,50 529,18 1,32 15,10 250 

11 531,40 530,40 1,00 34,00 250 

12 534,30 533,30 1,00 20,50 250 

13 536,40 534,94 1,46 - 250 

14 
A.1.2.1.1 

515,30 513,97 1,33 6,90 400 

OK 3 515,00 514,00 1,00 - 400 
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OK 1 A.2 525,20 524,20 1,00 6,30 300 

15 

A.2 

534,40 533,40 1,00 8,70 400 

16 535,00 534,00 1,00 24,30 400 

17 535,80 534,80 1,00 - 400 

Čerpací stanice 

Na stokové síti jsou navrženy dvě ČS, do kterých přitéká odpadní voda gravitačně.  

ČS 1 bude čerpat odpadní vodu do výtlaku 1, který je veden z kopce dolů do šachty 3. 

Odpadní vodu nelze odvést gravitačně, jelikož by v potrubí byly příliš velké rychlosti. Odtok 

z bezpečnostního přepadu z ČS 1 bude veden do odtoku z dešťové kanalizace. Před vtokem do 

ČS 1 je na stokové síti umístěna odlehčovací komora. 

ČS 2 bude čerpat odpadní vodu do výtlaku 2, který je veden do šachty 2. Odpadní voda 

je čerpána do kopce. Odtok z bezpečnostního přepadu z ČS 1 bude veden do vodního toku 

Žirovnice. 

ČS jsou navržené jako kruhové jímky s vnitřním průměrem 1,5 metru o různých 

hloubkách. Navržené ČS jsou řešené jako mokrá jímka s ponornými kalovými čerpadly 

v zapojení 1+1. Čerpadla v ČS se budou střídat v čerpání a budou se spínat dle výšky hladiny 

měřené plovákovou soustavou.  

ČS jsou navrženy jako kruhové, dvouplášťové nádrže. Konstrukce je plastová 

z termoplastu (PP, PE), meziprostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm včetně stropu nádrže je 

vystrojen armovací výztuží (kari sítí) a vstupní manipulační otvor ve stropě světlého profilu 

800 x 800 mm. ČS budou osazeny čerpadlem napojeným na výtlačné potrubí, spínacími 

plováky čerpadla, klapkovým uzávěrem, zpětnou klapkou, elektroinstalací vč. rozvaděče. Víko 

manipulačního otvoru bude uzamykatelné a otevíratelné na pantech. [11] 

ČS se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku a vybetonuje se prostor 

mezi plášti. Po vyzrání betonu je nádrž samonosná s vlastnostmi ŽB nádrže, do pojížděných 

ploch a do terénu s vysokou hladinou spodní vody. Díky plastovým plášťům z termoplastu má 

nádrž dokonalou ochranu betonu hydroizolací proti agresivitě odpadních vod zevnitř a případné 

agresivitě podzemní vody z vnějšku. [11] 

ČS nebudou oploceny. Havarijní objem ČS při výpadku elektrické energie, poruše 

zařízení a jiné, je navržen na dobu zdržení 8 hodin 

Je možné osadit na přítok do ČS česlicový koš, který bude sloužit k zachycování hrubých 

nečistot.  



  

42 

 

Tabulka 25. Návrh čerpacích stanic a výtlaků Varianty 5 

  ČS1 + VÝTLAK1 ČS2 + VÝTLAK2 

Nátok na ČS m3∙hod-1 m3·den-1 m3∙hod-1 m3·den-1 

Q24 = 0,114 2,7 0,341 8,2 

Qh,m = 0,543  -  1,628  -  

Výškové kóty 

HČS = 525,00 m n. m. 509,90 m n. m. 

hvtoku = 1 m 1,01 m 

hČS-dno = 1,597 m 1,949 m 

HČS-vtok = 524,00 m n. m. 508,89 m n. m. 

HČS-čerpadlo = 523,40 m n. m. 507,95 m n. m. 

HMAX = 511,00 m n. m. 514,20 m n. m. 

HMIN = 507,80 m n. m. 509,90 m n. m. 

HG = 15,60 m 6,25 m 

Objemy ČS  

VP = 0,060 m3 0,180 m3 

hP = 0,034 m 0,057 m 

VH = 0,819 m3 2,457 m3 

hH = 0,463 m 0,782 m 

VM = 0,177 m3 0,314 m3 

hM = 0,100 m 0,100 m 

VC = 1,056 m3 2,951 m3 

hC = 0,597 m 0,939 m 

Rozměry ČS  

D = 1,5 m 2 m 

A = 1,77 m2 3,14 m2 

Návrh výtlaku 

Pipelife PE 50x4,6   SDR 11 

 

Pipelife PE 50x4,6 SDR 11 

 

dv = 0,05 m 0,05 m 

t = 0,0046 m 0,0046 m 

DN = 0,041 m 0,041 m 

Ap = 0,001 m2 0,001 m2 

v = 1 m·s-1 1 m·s-1 

Qp = 1,31 l·s-1 1,31 l·s-1 
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LT = 123,60 m 60,2 m 

VT = 0,1616 m3 0,0787 m3 

Návrh čerpadla  

n = 2 ks 2 ks 

HZKlapka = 1,00 m 1,00 m 

DN 0,041 m 0,041 m 

drsnost = 0,01 mm 0,01 mm 

ν= 1,31E-06 m2 · s-1 1,31E-06 m2 · s-1 

HCELKOVÉ = 17,678 m 7,773 m 

Čerpadlo 

Grundfos 
SEG.40.12.2.50B 

 
SEG.40.09.2.1.502 

Q = 1,36 l·s-1 2 l·s-1 

H = 17,678 m 7,773 m 

v = 1,040 m·s-1 1,530 m·s-1 

Sepnutí čerpadla hod min hod min 

čas sepnutí = 0,111 6,64 0,111 6,64 

počet sepnutí = 9,042 sepnutí∙hod-1 9,042 sepnutí∙hod-1 

5.5.2 Způsob čištění odpadních vod 

Odpadní vody od obyvatel napojených na kanalizaci budou čištěny totožným způsobem 

jako ve variantě 1, který je popsán v kapitole 3.1.2 Způsob čištění odpadních vod. 

Obyvatelé bez napojení na kanalizaci budou čistit splaškové vody pomocí domovních 

ČOV. Navržené množství domovních ČOV je 27 kusů. Domovní ČOV je popsána v kapitole 

3.4.1 Popis domovní ČOV, 3.4.2 Popis technologie domovní ČOV a 3.4.3 Vypouštěné 

znečištění. 

5.5.3 Ekonomické zhodnocení investičních a provozních nákladů 

Byl proveden orientační propočet přímých investičních nákladů stavby dle průměrných 

cen dopravní a technické infrastruktury obcí publikované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 

aktualizován v roce 2017. Pro výpočet byla zvolená reprezentativní domovní ČOV pro 5EO. 

Ceny jsou pouze orientační, zpřesnění investičních nákladů je možné až po vypracování 

projektové dokumentace a se zpracováním položkového rozpočtu stavby a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr. V rozpočtu stavebních objektů byla 

zohledněna vyšší cena za výstavbu splaškové stokové sítě a kanalizačního výtlaku s ohledem 

na výskyt skalnatého podloží v obci. Použití jiných výrobků a náklady ovlivněné geologickými 

a hydrogeologickými podmínkami zakládání a provádění stavby může mít vliv na cenu stavby. 

Propočet nákladů je zobrazen v následující tabulce Tabulka 26., uvedené ceny jsou bez 

DPH. 
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Tabulka 26. Propočet dílčích investičních nákladů stavebních objektů Varianty 5 

Číslo Název Množství Jednotka 
Cena za 

jednotku 

Cena bez 

DPH 
% 

1 Domovní čistírna odpadních vod celková cena bez DPH 1 434 240,00 

19,45  Domovní ČOV 27,00 kpl 50 000,00 1 350 000,00 

 Domovní ČOV kabelová přípojka NN 27,00 kpl 3 120,00 84 240,00 

2 Příprava území   celková cena bez DPH 500 000,00 6,78 

3 Gravitační splašková stoková síť  celková cena bez DPH 761 355,00 

10,33 

 
gravitace plast DN 300 - zpevněná 

plocha 
15,00 m 11 950,00 179 250,00 

 gravitace plast DN 300 - volný terén 77,10 m 7 550,00 582 105,00 

 
gravitace plast DN 400 - zpevněná 

plocha 
39,90 m 14 550,00 580 545,00 

4 Sanace stávajícího potrubí celková cena bez DPH 2 143 600,00 
29,07 

 DN 400 - předpoklad 30 % 246 m 6 600,00 1 623 600,00 

5 Čerpací stanice ČS1  celková cena bez DPH 570 000,00 

7,73 

 ČS1 – stavební část 1 kpl 400 000,00 400 000,00 

 ČS1 – technologické vystrojení 1 kpl 120 000,00 120 000,00 

 ČS1 – zpevněné plochy 1 kpl 20 000,00 20 000,00 

 ČS1 – kabelová přípojka NN 1 kpl 30 000,00 30 000,00 

6 Čerpací stanice ČS2 celková cena bez DPH 570 000,00 

7,73 

 ČS2 – stavební část 1 kpl 400 000,00 400 000,00 

 ČS2 – technologické vystrojení 1 kpl 120 000,00 120 000,00 

 ČS2 – zpevněné plochy 1 kpl 20 000,00 20 000,00 

 ČS2 – kabelová přípojka NN 1 kpl 30 000,00 30 000,00 

7 Tlaková splašková stoková síť  celková cena bez DPH 523 830,00 
7,10 

 tlaková plast DN 50 - volný terén 183,8 m 2 850,00 523 830,00 

8 Příprava území celková cena bez DPH 100 000,00 1,36 

9 Příjezdná komunikace, zp. plochy 180 m2 500,00 90 000,00 1,22 

10 Oplocení 30 m 884,00 26 520,00 0,36 

11 Přípojka NN 40 m 535,00 21 400,00 0,29 

12 Čerpací stanice ČOV celková cena bez DPH 210 000,00 2,85 

13 
Kontejnerová čistírna odpadních vod 

ČOV 
celková cena bez DPH 420 300,00 5,70 

Celkem za stavbu celková cena bez DPH 7 373 164,00 100 

Rezerva (5,0 %) celková cena bez DPH 368 658,20 

Celkem za stavbu včetně rezervy celková cena bez DPH 7 741 822,20 

Cenu investičních nákladů lze snížit v položce 1 Domovní ČOV přípravou území 

svépomocí. 
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Výpočet provozních nákladů se z ceny elektrické energie spotřebované při čerpání 

odpadní vody na ČS, DČŠ a na kontejnerové ČOV, mzda pracovníka, cena spojená s údržbou, 

odvoz shrabků a likvidace kalů a celkové roční náklady na provoz domovní ČOV, které jsou 

uvedeny v Tabulce 23. 

Tabulka 27. Roční provozní náklady Varianty 5 

Provozní náklady ČS při čerpání ČS Jednotka 

Cena elektrické energie 4,00  Kč∙kWh-1 

Výkon motoru čerpadla 1,60  kW 

Doba čerpání za den 2,00  hod 

Doba čerpání za rok 730,00  hod 

Cena elektrické energie za rok 4 672,00  Kč∙rok-1 

Úvazek pracovníka – 0,05 (8 hodin za měsíc, 400 Kč) 38 400,00  Kč∙rok-1 

Provoz kontejnerové ČOV 36 kWh/den 52 560,00  Kč∙rok-1 

Odvoz shrabků a písku  40 000,00  Kč∙rok-1 

Odvoz a likvidace kalů (ČOV Jindřichův Hradec) 20 000,00  Kč∙rok-1 

Údržba 5 000,00  Kč∙rok-1 

Celkem 126 904,00  Kč∙rok-1 

Cena pro ČS v Tabulce 27. je uvedena pro 1 kus, při součtu cen celkem byla cena 

vynásobena počtem navržených ČS na stokové síti. 
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6  SROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD VARIANT 

Pro výběr zvolené investiční varianty je důležité znát informace k provozování 

kanalizace, které mnohdy rozhodují při výběru navržených variant. V uvedené kapitole jsou 

srovnány výhody a nevýhody provozování stokové sítě jednotné, gravitační stokové sítě, 

oddílné stokové soustavy, tlakové stokové sítě, ČOV a domovní ČOV. 

6.1 STOKOVÁ SÍŤ JEDNOTNÉ STOKOVÉ SOUSTAVY  

Výhody jednotné stokové soustavy:  

- nižší investiční náklady než u oddílné stokové soustavy; 

- pravděpodobně jednodušší řešení majetkoprávních vztahů při inženýrské činnosti 

v rámci projektování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí;  

- většinou nižší nároky na přepojování přilehlých nemovitostí na jednotnou stokovou 

soustavu. [15] 

Nevýhody jednotné stokové soustavy:  

- vyšší environmentální dopady na recipient; 

- u jednotné stokové soustavy je potřeba uvažovat s postupnými finančními nároky na 

postupnou sanaci stokového systému; 

- pravděpodobně těžší získání financí z dotačních programů. [15] 

6.1.1 Gravitační stoková síť – výhody 

- bezporuchový provoz; 

- téměř bezúdržbový provoz; 

- možnost odvodu splaškových i dešťových vod; 

- snadné aplikace kamerových systémů pro monitoring kanalizace; 

- využití morfologie území – samostatný gravitační odvod odpadních vod; 

- jednoduché napojení gravitačních přípojek na kmenovou gravitační stoku; 

- téměř nulová energetická náročnost stokového systému (provoz stokové sítě není 

závislý na elektrické energii s výjimkou, pokud se nachází na síti strojního zařízení); 

- minimální náklady na provoz stokové sítě (pouze v případě vyskytujících se strojních 

zařízení jsou nutné náklady na opravu a údržbu; dále na kontrolu a čištění sedimentů 

v případě malých sklonů na síti). [15] 

6.1.2 Gravitační stoková síť - nevýhody 

- větší množství kanalizačních objektů na síti, které vyžaduje platná ČSN; 

- pravidelná kontrola sedimentů v kanalizaci a v případě nutnosti jejich čištění; 

- pravidelná kontrola sedimentů na objektech sítě a v případě nutnosti jejich čištění; 

- vyšší investiční náklady (zemní práce – větší hloubky uložení potrubí a větší profily); 

- založení při nepříznivých hydrogeologických podmínkách zhoršuje zakládání stok 

(nutnost odčerpat spodní vody). [15] 
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6.2 TLAKOVÁ STOKOVÁ SÍŤ   

6.2.1 Tlaková stoková síť - výhody 

- možnost překonání větších protispádů v území; 

- využití pro oblasti s nepříznivými podmínkami pro zakládání stok; 

- pružnější navrhování tlakové kanalizace v kombinaci s gravitační kanalizací; 

- využití kanalizace pro rozptýlenou zástavbu s několika samostatnými povodími; 

- nižší investiční náklady na výstavbu kanalizace (menší hloubky uložení potrubí  

a menší profily). [15] 

6.2.2 Tlaková stoková síť - nevýhody 

- vysoká energetická náročnost systému, dána množstvím čerpacích stanic na síti; 

- napojení uživatelé hradí většinou kromě stočného i energii spotřebovanou čerpadlem; 

- špatná přístupnost šachet, pokud se vyskytují na soukromých pozemcích; 

- při napojení více nemovitostí a obyvatel na jednu ČS bývají časté dohady, kdo bude 

platit za elektřinu a kdo za poruchu z důvodu špatného užívání; 

- vlastníci někdy nelegálně napojují dešťové vody do čerpacích jímek (nádrží); 

- nutná osvěta obyvatelstva před uvedením kanalizace do provozu; 

- omezená životnost čerpadel v čerpací jímce (cca 10 let); 

- čerpadla se doporučují s macerátory, aby rozsekali drobné nečistoty – vyšší investice; 

- v noci jsou dosahovány minimální rychlosti proudění v potrubí, které způsobují 

sedimentaci v potrubí; 

- delší sedimentace v potrubí následně způsobuje fermentační procesy v odpadní vodě, 

tyto vody se stávajíc anaerobní (bez přítomnosti kyslíku); 

- při delší sedimentaci se musí proplachovat potrubí tlakovým vzduchem a vodou; 

- odpadní voda, která je dopravována v anaerobních podmínkách intenzivně zapáchá; 

- větší a dlouhodobý přítok anaerobních vod má vliv na technologii čistírny; 

- vyšší četnost provozních poruch, převážně čerpadel v DČŠ, která je dána neopatrností 

napojených obyvatel na ČS při vypouštění vod (př. hadry, ubrousky, dětské pleny); 

- při absenci sekčních ventilů se musí v případě poruchy řadu obejít a ručně vypnout 

všechny ventily; 

- absence s dlouhodobými zkušenostmi s provozováním kanalizace; 

- provozní náročnost systému dána nutností kvalifikace obsluhy; 

- absence doporučených pravidelných kontrol kanalizace (řady, ČS). [15] 

6.3 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

Výhody:  

- nízké provozní náklady; 

- vysoká kvalita vyčištěné vody; 
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- obec garantuje hromadný vývoz kalů; 

- obec garantuje provoz ČOV a výsledky vyčištěné odpadní vody na odtoku; 

- obec garantuje provedení a vyhodnocení rozborů kvality vody jednotlivých ukazatelů 

na přítoku a odtoku; 

- vysoká účinnost čištění: pokud systém se vyznačuje velkou stabilitou, pak i účinnost 

čištění je na vysoké úrovni; 

- obec garantuje likvidaci shrabků a písku z mechanického předčištění odpadní vody; 

- provoz bez zápachu a hluku – z důvodu vysoké stability a účinnosti čištění je provoz 

ČOV bez zápachu a hluku; 

- vhodné i pro objekty s nepravidelným provozem; 

- dlouhá životnost ČOV. [15] 

Nevýhody:  

- zábor plochy a její oplocení; 

- nutný odvoz shrabků a písku; 

- nutné servisní prohlídky strojního zařízení; 

- pravidelná údržba ČOV a strojního zařízení; 

- nutný odvoz a vyklizení kalu na jiné centrální ČOV; 

- nutnost odběrů vzorků odpadní vody cca 4x do roka; 

- nejsou vhodné pro velké koncentrace znečištění odpadních vod; 

- nutná osvěta lidí: zákaz vypouštění pevných látek do kanalizace; 

- dlouhodobě nerovnoměrný/nízký nátok znečištění může způsobit provozní problémy, 

ČOV je dimenzována na určité hydraulické a látkové zatížení; 

- při nižším/vyšším látkovém zatížení nemusí čistírna plnit požadovanou účinnost 

(nevyhovující odběry vzorků – pokuty); 

- po kolaudaci je povolen zkušební provoz a následně po jeho vyhodnocení pak trvalý 

provoz. [15] 

6.4 DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

Legislativně je možné pro domovní ČOV využít vodoprávního povolení nebo ohlášení 

stavby. Při vodoprávním řízení projektant navrhne řešení a odtokové parametry a vodoprávní 

úřad vydá vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s vodami, ve kterém určí požadavky 

na kvalitu vypouštěné vody. Při ohlášení stavby projektant vybere pro danou lokalitu a účel 

čistírnu vhodné třídy. Úřad pak ohlášení akceptuje nebo neakceptuje, případně přehodí řízení 

na cestu klasického vodoprávního řízení. Rozdíl mezi ohlášením a vodoprávním řízení je v tom, 

jak probíhá kontrola provozu – u ohlášených čistíren je nutno si jednou za dva roky nechat 

provést revizi revizorem, u povolených pak odebrat vzorek (důležité z hlediska nákladů je, 

kolik vzorků bude požadováno v rozhodnutí. [15] 

Výhody:  

- minimální zábor plochy; 

- provoz bez zápachu a hluku; 
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- minimální nároky na obsluhu ; 

- garantovaná kvalita vyčištěné vody; 

- vysoká garantovaná účinnost čištění; 

- možnost využít vyčištěnou odpadní vody pro další účely; 

- možnost upravit nastavené parametry čištění pomocí sms; 

- možnost přenosu všech dat pomocí sms včetně havarijních hlášení; 

- nízké provozní náklady, při přerušení přítoku odpadní vody se výkon čistírny 

automaticky snižuje až na udržovací režim; 

- obecní vyhláška řeší způsob provozování domovních ČOV (možnost hromadných 

odběrů vzorků odpadních vod z jednotlivých domovních ČOV, hromadné vývozy kalů, 

centrální napojení domovních ČOV na obecní úřad – kontrola při výpadku provozu); 

- v případě decentralizovaného řešení obce pomocí domovních ČOV je možné po 

domluvě s provozovatelem, Svazkem měst a obcí, MěÚ částečné financování 

objektu. [15] 

Nevýhody:  

- v případě samostatného provozování jednotlivými producenty domovních ČOV, 

vlastník garantuje:  

a) nutný odvoz a vyklizení kalu; 

b) nutný odvoz shrabků a jeho likvidace; 

c) nutné servisní prohlídky strojního zařízení; 

d) pravidelnou údržbu domovní ČOV a strojního zařízení; 

e) provoz domovní ČOV a výsledky vyčištěné odpadní vody na odtoku; 

f) nutnost odběrů vzorků odpadní vody cca 2x do roka u ČOV bez certifikace; 

g) provedení a vyhodnocení rozborů kvality vody jednotlivých ukazatelů na 

odtoku; 

- nejsou vhodné pro velké koncentrace znečištění odpadních vod; 

- při vsakování odpadní vody je nutný souhlas vodoprávního úřadu; 

- dlouhodobě nerovnoměrný/nízký nátok znečištění může způsobit provozní problémy;  

- při nižším/vyšším látkovém zatížení nemusí čistírna plnit požadovanou účinnost. [15] 
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7  EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ VARIANT 

Celková cena je složena z investičních nákladů a ostatních nákladů  

7.1 INVESTIČNÍ NÁKLADY JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Odhad investičních nákladů stavby byl proveden dle průměrných cen dopravní 

a technické infrastruktury obcí publikované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, aktualizován 

v roce 2017. 

Tabulka 28. Srovnání investičních nákladů jednotlivých variant 

Varianta řešení Celkové investiční 

náklady bez DPH 

1 Oddílná kanalizace a kontejnerová čistírna odpadních vod 

 
14 718 715,20 

2 Oddílná kanalizace a kořenová čistírna odpadních vod 

 
- 

3 Jednotná kanalizace a kontejnerová čistírna odpadních vod 

 
12 951 738,45 

4 Domovní čistírny odpadních vod 3 704 232,00 

5 Jednotná kanalizace, kontejnerová čistírna odpadních vod a domovní 

čistírny odpadních vod 
6 037 146,15 

7.2 OSTATNÍ NÁKLADY JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Mezi ostatní náklady patří následné činnosti, které jsou uznatelnými náklady v rámci 

dotačního titulu OPŽP. Mezi tyto činnosti patří: náklady na přípravné práce, projekční práce, 

inženýrskou činnost nad kompletním postupem stavby (technický dozor stavby) a strategické 

řízení od předprojektové a projektové přípravy až po jeho zakončení a administrativní práce 

(dotační management akce). [15] Odborný odhad ostatních nákladů je uveden v Tabulce 29. 

 Přípravné práce – geodetické zaměření polohopisu a výškopisu a potřebné 

inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy; 

 Projektové práce – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), dokumentace 

pro vydání stavebního povolení (DSP), dokumentace pro zadání veřejné zakázky (ZD, 

pro výběr zhotovitele stavby); 

 Inženýrské činnosti – Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí včetně 

projednání s dotčenými orgány státní správy, vlastníky dotčené infrastruktury a správci 

komunikací, včetně zajištění majetkoprávních vztahů, včetně podání žádosti o vydání 

územního rozhodnutí a zajištění jeho vydání. Inženýrská činnost pro zajištění a vydání 

stavebního povolení, včetně veškerých projednání, včetně zajištění získání 

pravomocného stavebního povolení a vodoprávního rozhodnutí. Inženýrská činnost pro 

zajištění dotace stavby, včetně vypracování žádosti o dotaci z OPŽP, nebo jiných, nebo 
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souvisejících dotačních titulů, včetně zpracování, podání a projednání žádosti o dotaci, 

s dotačními orgány do fáze, kdy bude možno provést na jejím základě výběr zhotovitele 

stavby; 

 Autorský dozor projektanta (AD) - Výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu 

výstavby v dohodnutém rozsahu. [15] 

Tabulka 29. Ostatní náklady jednotlivých variant+ 

Varianta 

řešení 

Přípravné 

práce 
Projektové práce Inženýrská činnost 

AD Celkem 
Geodet. + 

IGHG 
DUR DSP ZD 

IČ pro 

DUR 

IČ pro 

DSP 

IČ pro 

dotace 

1 90 000 225 000 440 000 480 000 120 000 60 000 60 000 95 000 1 57 0000 

3 110 000 175 000 360 000 400 000 145 000 70 000 70 000 120 000 1 720 000 

5 70 000 150 000 280 000 320 000 110 000 50 000 50 000 80 000 1 450 000 

7.3 CELKOVÉ NÁKLADY JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Celkové srovnání nákladů na jednotlivé varianty je uvedeno v Tabulce 30.  

Tabulka 30. Celkové náklady jednotlivých variant 

Varianta 

řešení 

Investiční 

náklady v Kč 

Ostatní 

náklady v Kč 

Celkové 

náklady v Kč 

Přepočet 

v Kč/1EO 

Dotace SFŽP 

65 % 

Podíl obcí 35 

% 

1 14 718 715,20 1 570 000,00 16 288 715,20 158 142,87 10 587 664,88 5 701 050,32 

3 12 951 738,45 1 720 000,00 14 671 738,45 142 444,06 9 536 629,99 5 135 108,46 

4 3 704 232,00 -  3 704 232,00 35 963,42 2 407 750,80 1 296 481,20 

5 6 037 146,15 1 450 000,00 7 487 146,15 72 690,74 4 866 645,00 2 620 501,15 

Varianta 1 je z provozního hlediska nejvhodnější, ale v současné době je nereálná, jelikož 

cena na jednoho EO je příliš vysoká a nedosáhne na dotační tituly.  

Varianta 2 nebyla ekonomicky posouzena, je nereálná z důvodu velké plochy kořenových 

filtrů, na danou plochu je areál ČOV příliš rozměrný. Tato varianta by byla z provozního 

hlediska také vhodná, pokud by byla kořenová ČOV umístěna na vhodnějším místě.  

Varianta 3 je z provozního hlediska nejmíň vhodná z pohledu budoucího provozování 

stokové sítě. Varianta je v současné době nereálná, jelikož cena na jednoho EO je příliš vysoká 

a nedosáhne na dotační tituly.  Ve variantě je kombinace oddílné a jednotné kanalizace, staré a 

nové řady (poruchovost starého potrubí) a gravitační a tlakové úseky. 

Varianta 4 je z ekonomické hlediska nejlepší. 

Varianta 5 je alternativní řešení likvidace odpadních vod. Varianta je z provozního 

hlediska nevhodná, ale ekonomicky dostupná. Ve variantě je kombinace oddílné a jednotné 

kanalizace, staré a nové řady (poruchovost starého potrubí), gravitační a tlakové úseky a 

domovní ČOV.  
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7.4 DOPORUČENÍ ZVOLENÉ VARIANTY 

Na základě vypracovaných variant řešení, definovaných v kapitole 3, lze říci, že pro výběr 

varianty musí vlastník nebo provozovatel zohlednit výhody a nevýhody jednotlivých variant a 

finanční hledisko, které se skládá z investičních a provozních nákladů.  

Doporučená volba pro obec je Varianta 4 – Domovní ČOV, kde jsou celkové investiční 

náklady 3 704 232,00 Kč bez DPH. Roční provozní náklady na jednu domovní ČOV jsou 10 

200,00 Kč bez DPH, obec může zvážit výpomoc občanům v podobě finanční podpory. 

7.5 MOŽNOSTI FINANČNÍ PODPORY 

Pro navržené varianty řešení odkanalizování obce a likvidaci odpadních vod se nabízejí 

některé možnosti finanční podpory. Jednotlivé programy a jejich podmínky využití jsou 

popsány v této kapitole.  

Státní finanční podpora v rámci programu 129 300 – Ministerstvo 

zemědělství  

Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 obyvatel na 

podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a ČOV. Dále bude podporovat 

opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, kdy se jedná se o podporu 

propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování 

akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Termíny a způsob 

předkládání nových žádostí o zařazení akcí do Programu vyhlašuje Ministerstvo zemědělství 

formou výzev. [13] 

Tento program je rozdělen na podprogramy: 

 podprogram 129 302 je určen k podpoře výstavby vodovodů za účelem zabezpečení 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou, včetně podpory opatření pro zmírnění 

negativních dopadů sucha a nedostatku vody; 

 podprogram 129 303 je určen k podpoře výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod 

za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod; 

 podprogram 129 304 je určen k podpoře projektové a inženýrské přípravy navržených 

opatření určené k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného 

dolu Turów na českém území. [13] 

Podprogram 129 303 podporuje tyto typy projektů:  

a) výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace ČOV, v obcích minimálně pro 50 

obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody 

stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v 

rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce); 

b) výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů 

spojená s výstavbou ČOV podle předchozího bodu; 

c) dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 

50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na 

již existující, kapacitní a vyhovující ČOV; 

d) odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce 

nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu a) nebo za 

předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, 

kapacitní a vyhovující ČOV. [13] 
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V rámci programu 129 3050 je možné poskytnout na akci dotaci v maximální výši 50 mil. 

Kč, maximální uznatelné náklady (NSTČ) u podprogramu 129 303 na 1 připojeného trvale 

hlášeného obyvatele nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH. [13] 

Na akce u podprogramů 129 303 se podpora ze státního rozpočtu poskytuje na základě 

počtu trvale hlášených obyvatel pro obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70 % 

z NSTČ. [13] 

Operační program životního prostředí (EU) - Státní fond životního 

prostředí ČR  

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní 

prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech z Fondu soudržnosti a Evropského 

fondu pro regionální rozvoj přichystáno téměř 2,506 miliardy eur. Řídicím orgánem je 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního 

prostředí ČR (SFŽP ČR). [14] 

Tento operační program je rozdělen do 5 prioritních os, z nichž lze využít prioritní osu 1 

- Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Prioritní osa 1 je dále dělena do čtyř bodů, 

z nichž lze využít bod 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových 

i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových 

a podzemních vod. Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým 

a ekologickým stavem či potenciálem. [14] 

Typy podporovaných projektů a aktivit, které může obec Kamenný Malíkov využít: 

1.1.1 kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod 

v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, 

modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných 

řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou 

podporovány); 

 minimální výdaje musí být 4 000 000 Kč; 

1.1.2 výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod; 

 minimální výdaje musí být 1 000 000 Kč. [14] 

Tyto podporované opatření lze využít i z toho důvodu, že u výstavby nové kanalizace 

nejsou limitovány počtem obyvatel nebo velikostí obce. Dále tento program lze využít pro 

oddílnou kanalizaci a také pro jednotnou, pokud dojde k odvedení odpadních vod na ČOV. 

Tuto dotaci nelze využít pro rekonstrukci kanalizace. Žadatelem musí být pouze vlastník 

stávající vodohospodářské infrastruktury. Maximální výše podpory je 65 %z částky a dále je 

možnost půjčky os SFŽP ČR. Podpora může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých 

výdajů na projekt (výjimečně i 100 % u některých opatření na ochranu přírody). [14] 

Přehled výzev pro rok 2017 

71. výzva – Specifický cíl: 1.1 aktivity 1.1.1 a 1.1.2, příjem žádostí od 16. 10. 2017 do 18. 1. 

2018; celková alokace 2,05 miliard Kč. [14] 

Přehled výzev pro rok 2018 

80. výzva – Specifický cíl: 1.1 aktivity 1.1.1 a 1.1.2, příjem žádostí od 16. 01. 2017 do 

28.02.2019; celková alokace 210,8 milionů Kč. [14] 
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Přehled výzev pro rok 2019 

116. výzva – Specifický cíl: 1.1 aktivity 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3, příjem žádostí od 07.01. 2019 do 

31.07.2019; celková alokace 1,25 miliard Kč. [14] 

Do aktivity 1.1.3 je zařazeno: 

 odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami 

(eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží 

koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží. [14] 
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8  ZÁVĚR 

Studie byla zaměřena na zpracování návrhu variantního řešení odkanalizování obce 

Kamenný Malíkov s následným technicko – ekonomickým zhodnocením. Bylo navrženo pět 

variant pro zlepšení stavu odkanalizování a vyřešení likvidace odpadních vod. Varianta 1. 

spočívá v návrhu nové splaškové kanalizace a kontejnerové ČOV. Varianta 2. spočívá v návrhu 

nové splaškové kanalizace a kořenové ČOV. Varianta 3. zahrnuje propojení a doplněním 

stávající jednotné kanalizace novými úseky, návrhu části splaškové kanalizace a kontejnerové 

ČOV. Varianta 4. zahrnuje návrh likvidace odpadních vod pomocí domovních ČOV. Varianta 

5. zahrnuje propojení stávající jednotné kanalizace a odvedení na kontejnerovou ČOV, 

domovní ČOV pro obytné objekty, které nedosáhnou ke kanalizaci.  

Nejméně ekonomicky náročná varianta byla vyhodnocena Varianta 4., s celkovými 

investičními náklady 3 704 232,00 Kč bez DPH a ročními provozními náklady 10 200,00 Kč 

bez DPH. Z provozního hlediska je nejvýhodnější Varianta 1. 

Obec bude mít možnost využít maximální možné podpory, která je 65 % z investičních 

nákladů a 85-100 % nákladů na projekt. 

Konstatujeme, že doporučená varianta  odkanalizování obce Kamenný Malíkov je 

Varianta 4. - domovní ČOV. Tato varianta se je z technicko – ekonomického hlediska 

nejvýhodnější, avšak rozhodnutí, kterou z variant použít, je už pak na samotné obci.  

Pro výběr varianty řešení doporučujeme zvážit investiční a provozní náklady, ale také procesy 

spojené s provozováním stokové sítě a čistírny odpadních vod. Jednotlivé varianty řešení musí 

být v souladu s majetkoprávními vztahy vlastníků parcel v obci, kde se plánuje trasa kanalizace 

a umístění staveb (čerpacích stanic a čistíren odpadních vod). Při vedení stokové sítě přes 

soukromé pozemky je nutné mít uzavřeno věcné břemeno v souvislosti s provozem stokové 

sítě. 

Pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury je možné využít aktuálních dotačních titulů. Při 

posuzování projektu výběrovými hodnotícími kritérii pro přijímané projekty (projekty 

s pravomocným stavebním povolením) je technická kvalita projektu hodnocena váhou 

proveditelnosti, kde jeden z ukazatelů je nákladová efektivnost vyjádřená v Kč na obyvatele 

pro navrhovanou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Maximální uznatelné náklady jsou 

vyjádřeny na trvale hlášeného obyvatele a finančně jsou omezeny.  

 Předkládané ceny jednotlivých variant jsou pouze orientační, zpřesnění investičních 

nákladů je možné až po vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení DSP, 

respektive projektové dokumentace pro provádění stavby DPS a dle požadavků dotčených 

orgánů se zpracováním položkového rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s podrobným výkazem výměr. 

Pro navrhované řešení v dalších stupních projektového dokumentace doporučujeme zpracovat 

inženýrsko-geologický průzkum jako závazný podklad pro stavební řešení, které předepisuje 

uložení vodohospodářské infrastruktury. 

Ochranná pásma inženýrských sítí – vodovodu, plynovodu a dešťové kanalizace respektovat 

dle požadavků ČSN 73 6005. 

Podle zákona č. 274/2001 Sb. doporučujeme zpracovat podle §8, odst. 11 finanční plán obnovy 

vodovodů a kanalizací. Pro zpracování finančního plánu doporučujeme zpracovat na základě 

kamerových prohlídek stokové sítě dokument, který definuje technický stav stávající stokové 

sítě v obci. 
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