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Předmět a cíl posouzení 

Předmětem je zpracování jednoduché studie proveditelnosti intenzifikace stávající ČOV nacházející se 
v obci. 

Cílem studie je ověřit, zda by bylo možné pro účely čištění v budoucnu využít stávající objekty ČOV, 
případně alespoň některé z nich, a dát tak jednoznačné doporučení pro projektanta intenzifikace, 
který bude následně vybrán na základě výběrového řízení. 

Studie bude obsahovat vyhodnocení poskytnutých podkladů, hydrotechnické výpočty provedené za 
účelem ověření kapacity stávající ČOV a doporučení pro projektanta. Předpokládá se zpracování 
tištěné zprávy v rozsahu cca 20 stran A4. 

Použité podklady 

Posouzení vycházelo z následujících podkladů. 

 Údaje od obce a stávajícího provozovatele o celkovém počtu obyvatel v obci Středokluky a 

Běloky a počtu obyvatel napojených na stokovou síť. 

 Návrh změny PRVKÚK zpracovaný společností projekty Fiala v červnu 2006, č. zak. 1-14-63. 

 Aktuální PRVKÚK (naposledy schválený v prosinci 2014). 

 Návrh územního plánu obce zpracovaný kolektivem autorů v září 2014. 

 Údaje ze statistického úřadu (sčítání lidu 2011). 

 Povolení k vypouštění odpadních vod vydané OŽP MěÚ Černošice ze dne 14.2.2008 pod č.j. 

ŽP/MEUC-027410/2007/V/Vej-R. 

 Dokumentace skutečného provedení původní ČOV vypracovaná společností Hydroprojekt 

v roce 1982. 

 Projektová dokumentace nové ČOV s kapacitou 2 050 EO plánované mimo stávající areál ČOV 

vypracovaná společností Projekt IV v červnu 2007. 

 Výkresová část dokumentace skutečného provedení nového technologického vystrojení 

původních dosazovacích nádrží vypracovaná společností REC-ING v červnu 2011. 

 Kolaudační rozhodnutí „ČOV Středokluky – technologické úpravy k odstranění havarijního 

stavu – trvalý provoz“ vydané OŽP MěÚ Černošice dne 24.4.2012 pod č.j. MUCE 17241/2012 

OZP /V/Kut-KS. 

 Provozní řád pro trvalý provoz zpracovaný firmou REC-ING v roce 2012 a prohlídka ČOV. 

 Denní záznamy obsluhy za rok 2014 a část roku 2015 (teplota, sedimenty, denní a měsíční 

průtoky). 

 Vyhodnocení provozu ČOV (analýzy na přítoku a odtoku včetně měsíčních průtoků) za roky 

2013 a 2014. 

Popis a vyhodnocení stávajícího stavu 

Biologická čistírna odpadních vod (ČOV) má projektovanou kapacitu 1 700 EO a byla postavena 
v osmdesátých letech minulého století. ČOV slouží pro čištění odpadních vod z obce Středokluky a 
aktuálně také z obce Běloky a odpadní vody jsou na ČOV přiváděny kombinovanou kanalizací, tj. 
částečně jednotnou a částečně oddílnou. Charakter odpadních vod je výhradně splaškový, dle sdělení 
zadavatele v obci není žádný producent průmyslové odpadní vody. Odpadní vody jsou však dle 
sdělení provozovatele zatíženy vysokým podílem balastních a dešťových vod. 
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Z důvodu havarijního stavu byly v roce 2012 realizovány technologické úpravy, které jsou shrnuty 
v kolaudačním rozhodnutí, viz následující obrázek. 

 
Výčet technologických úprav uvedených v kolaudačním rozhodnutí. 

Hlavním objektem úprav bylo hrubé předčištění, které prošlo zcela zásadní rekonstrukcí, kromě toho 
však byla v rámci biologického stupně provedena i repase 3 aerátorů a do dosazovacích nádrží byly 
osazeny norné stěny a také doplněn systém na sběr a odtah plovoucích látek z hladiny. 

Rekonstruované hrubé předčištění je tvořeno strojně stíranými, hrubými česlemi (průlina 15 mm) 
s integrovaným lisem na shrabky. Shrabky vypadávají do sídlištního kontejneru a likvidují se následně 
odbornou firmou. 

 
Strojní česle s integrovaným lisem na shrabky, ruční česle na obtoku. 

Pro případ poruchy anebo ucpání strojních česlí je pak vybudován obtokový žlab, kde jsou osazeny 
ručně stírané hrubé česle, z nichž se zachycené shrabky vyhrnují do děrovaného žlábku, kde dochází 
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k jejich gravitačnímu odvodňování a odkud se ručně překládají do stejného kontejneru, do kterého 
jsou dopravovány vylisované jemné shrabky. 

Za touto sestavou česlí je dále vybudován lapák písku, ze kterého se písek těží pomocí mamutkového 
čerpadla s výtlakem do separátoru písku. V separátoru písku dochází k promývání písku a vymývání 
organického podílu zpět do nátoku na biologický stupeň, propraný písek je pak šnekovnicí vynášen do 
přistaveného kontejneru. Jako zdroj vzduchu pro mamutkové čerpadlo slouží dmychadlo osazené 
v přístavku u hrubého předčištění. 

Všechny stroje a zařízení hrubého předčištění jsou řízeny pomocí lokálního PLC umístěného ve 
společném rozvaděči, který je osazen na zmíněném přístavku, a provoz celého předčištění je tak zcela 
automatický. Chod česlí se řídí automaticky dle výšky hladiny před česlemi měření plovákem, chod 
mamutek pro kypření a těžení písku je řízen v časovém režimu, podobně i chod separátoru. 

 
Lapák a separátor písku. 

Kapacita hrubého předčištění byla dle sdělení zadavatele zvolena záměrně tak, aby hydraulicky 
vyhověla i výhledové kapacitě ČOV. Posouzení této kapacity je detailněji provedeno níže, nicméně lze 
uvést, že technickým provedením v principu odpovídá současnému standardu pro tuto velikost 
ČOV. Výjimkou je pouze průlina u česlí, která se obvykle navrhuje na 6 mm, zde je použita 15 mm. 

Na odtoku z hrubého předčištění jsou vybudovány dva žlaby, ve kterých je osazen měrný Parshallův 
žlab pro měření průtoku odpadních vod do biologického stupně a zároveň i pro měření průtoku 
odlehčovaných vod. V obou případech jsou instalovány zcela nové vyhodnocovací jednotky a lze tedy 
předpokládat, že obě měření budou využita pro výhledovou kapacitu ČOV. Posouzení jejich kapacity 
je detailněji diskutováno níže. 

Předčištěné odpadní vody následně natékají do oxidačního příkopu, kde dochází k jejich biologickému 
vyčištění. Aby byl zajištěn požadovaný vnos kyslíku pro biologické procesy čištění a zároveň transport 
směsi vody a kalu celým příkopem, jsou na krajích příkopu osazeny 4 povrchové, bubnové aerátory. 
Odtok z oxidačního příkopu je pak veden potrubím do šachty, kde je osazena přepadová hrana, která 
vystavuje hladinu vody v příkopu. 
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Oxidační příkop pro biologické čištění. 

Z této šachty směs vody a aktivovaného kalu dále natéká do dvou vertikálních dosazovacích nádrží 
dortmundského typu, kde dochází k separaci vyčištěné vody od aktivovaného kalu. 

 
Dosazovací nádrže. 
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Také vystrojení obou dosazovacích nádrží prošlo kompletní obnovou a odpovídá již současnému 
standardu pro tuto velikost ČOV. Kromě nátokového válce jsou zde osazeny žlaby pro odtok 
vyčištěné vody s pilovou přepadovou hranou a integrovanou nornou stěnou a také systém pro sběr a 
odtah plovoucích látek z hladiny nádrže zaústěný zpět do nátokového válce. Kal usazený na dně 
kónusu je čerpán pomocí čerpadla zpět do oxidačního přítoku jako vratný kal, respektive do kalojemů 
jako kal přebytečný. 

Velmi atypické je však stavební řešení dosazovacích nádrží, které je patrné z následující fotografie a 
také výkresů projektové dokumentace. Původní půdorysný rozměr 6x6 m (dle původní projektové 
dokumentace) byl zmenšen betonovou vestavbou u hladiny tak, že reálná plocha jedné nádrže činí 
pouze cca 4,5x4,5 m, což do určité míry snižuje její hydraulickou kapacitu. Navíc není tato vestavba 
vyvedena až nad hladinu, takže na zhlaví vestavby sedimentuje kal, aniž by docházelo k jeho 
transportu směrem ke dnu nádrže. Tento prostor je tak zcela nevyužitý. 

 
Atypické stavební řešení dosazovacích nádrží. 
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Vyčištěná voda odtéká z dosazovacích nádrží do čerpací stanice, odkud se veškerý průtok ČOV čerpá 
do Zákolanského potoka. Potrubní výtlak však není veden nejkratší možnou trasou, ale byl navržen 
tak, aby vyčištěné vody vstupovaly do recipientu až v místě za novým rybníkem, aby odtokem z ČOV 
nebyl negativně ovlivňován. Rybník se nachází hned vedle areálu ČOV. 

 
Čerpací stanice vyčištěných odpadních vod. 

Statistické údaje, PRVK a územní plán 

Dle údajů majetkové a provozní evidence za rok 2014 činí celkový počet obyvatel v obci Středokluky 
aktuálně 1 051 a z čehož je dle sdělení obce 938 napojeno na kanalizaci. V sousední obci Běloky pak 
dle sdělení provozovatele žije aktuálně 156 obyvatel, z čehož je 147 napojeno na kanalizaci. 

Tyto údaje byly ověřeny na webových stránkách českého statistického úřadu, kde je dokument 
s aktuálním počtem obyvatel v jednotlivých obcích. V dokumentu je uvedeno, že v obci Středokluky 
bylo k 1.1.2015 hlášeno 1 041 obyvatel, v obci Běloky pak 156 obyvatel, což koresponduje s výše 
uvedenými hodnotami. 

Dále byly ověřeny informace o počtu obyvatel připojených na kanalizační síť, a to pomocí údajů 
z posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, které jsou také k dispozici na webových stránkách 
českého statistického úřadu. Z údajů vyplývá, že v obci Středokluky bylo z celkového počtu 1 066 
obyvatel připojeno na kanalizační síť celkem 942 obyvatel (cca 88%) a v obci Běloky z celkového 
počtu 177 obyvatel pak pouze 50 (cca 28%). 

V případě obce Středokluky tedy počet připojených obyvatel udaných obcí téměř přesně odpovídá 
údajům ČSÚ. Většina obyvatel nepřipojených na tuto ČOV pak bydlí v části Černovičky (na druhé 
straně silnice R7, cca 40 obyvatel), kde prozatím kanalizace nebyla zbudována, a pak v lokalitě Nové 
Středokluky (cca 58 obyvatel), která sice kanalizaci má, ale ta je napojena na ČOV Tuchoměřice. 
V obci Běloky je patrný velký nárůst počtu připojených obyvatel, ale s ohledem na skutečnost, že již 
v roce 2011 bylo dle sčítání lidu napojeno na vodovod celkem 158 ze 177 obyvatel, lze aktuální údaj o 
počtu připojených na kanalizaci (147 z celkových 156, tj. 94%) považovat za věrohodný. 
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Údaje ze sčítání lidu v roce 2011, obec Středokluky. 

 

 
Údaje ze sčítání lidu v roce 2011, obec Běloky. 
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Za účelem stanovení výhledové kapacity ČOV byl na webových stránkách Středočeského kraje 
dohledán aktuální plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) pro obec Středokluky. Poslední změna 
PRVK byla na návrh obce Středokluky schválena v prosinci roku 2014 a nejdůležitější část PRVK je pak 
uvedena níže. 

 

 
Výňatek z aktuálního PRVK obce Středokluky. 

Z textu PRVK vyplývá, že již v roce 2009 byl PRVK na žádost obce upravován a v tu dobu se počítalo 
s tím, že nová ČOV bude mít celkovou kapacitu 2 100 EO. Dále se vycházelo z toho, že se v maximální 
míře využijí stávající ČOV, tj. doplní se nové hrubé předčištění a kapacitní dosazovací nádrže, nicméně 
biologický stupeň se pouze nově vystrojí, podobně kalové hospodářství. 

V roce 2014 se však odsouhlasila další změna, která již ale počítá s celkovou kapacitou ČOV 2 500 EO 
a s tím, že se ve stávajícím areálu ČOV postaví nová mechanicko-biologická ČOV. O využití stávajících 
objektů zde pak není zmínka a to navzdory tomu, že v roce 2012 bylo na ČOV realizováno nové hrubé 
předčištění. Navýšení plánované kapacity z 2 100 EO v roce 2009 na aktuálních 2 500 EO pak není 
v PRVK zdůvodněno, a protože ani zadavatel odůvodnění nezná, byl prověřen územní plán obce. 

Poslední odsouhlasené změny územního plánu (týkající se celkového počtu obyvatel) pocházejí z roku 
2001 a v jedné se uvádí, že ve výhledu se počítá s celkovým počtem 2 000 obyvatel, což znamená, že 
na ČOV by ve výhledu bylo napojeno celkem 2 000 obyvatel z obce Středokluky a 200 obyvatel z obce 
Běloky, tj. celkem 2 200 obyvatel. Z tohoto pohledu je změna plánované kapacity ČOV z roku 2014 na 
2 500 EO logická. 

Nicméně v roce 2014 byl na obci připraven návrh změny územního plánu, který nebyl prozatím 
schválen, a kde je v kapitole „Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ 
uvedeno, že v současné době je v obci přihlášeno pouze 991 obyvatel a ve výhledu se uvažuje 
s nárůstem pouze 394 obyvatel, což dohromady dává pouze 1 385 obyvatel. Kromě skutečnosti, že 
počet obyvatel je ve skutečnosti vyšší (dle provozní evidence za rok 2014 činil 1 041), a že součet 
stávajících obyvatel a výhledu (991 + 394 = 1 385) neodpovídá položce celkem (1 546), by v tomto 
případě činil výhledový počet obyvatel po přičtení obce Běloky cca 1 600 až 1 700 obyvatel, což je 
výrazně méně, než výše zmíněných 2 200 obyvatel. 

 

 CZ021.3210.2105.0255   Středokluky 
  .0255.01   Středokluky 
 

identifikační číslo obce  15738 
kód obce    15738 

 
Změna 2009 je zapsána zeleně. 
Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně. 

     Ministerstvo zemědělství 
 České republiky 

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje  Popis vodovodů a kanalizací v obcích 
   a jejich administrativních částech 

ZMĚNA 2014  Díl 5 - Černošice 
 

 Do budoucna se předpokládá, že na kanalizační síť Středokluk bude připojen 
kanalizační systém obce Běloky ( pověřená obec Kladno ).  

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou 
vyhovující i po celé sledované období. 
 

Změnou je návrh  rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod 2 100 EO. 
Na stávající ČOV bude doplněno hrubé předčištění, jimka na svoz splašků. Biologický 

stupeň ČOV bude nově vystrojen a budou doplněny kapacitní dosazovací nádrže a bude 
provedena rekonstrukce kalového hospodářství. 
 
 
 Změnou je návrh na výstavbu nové mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 2500 EO 
v areálu stávající ČOV. 
 
Orientační parametry návrhu 
 mechanicko-biologická ČOV 2500 EO 
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Výňatek z textové části návrhu územního plánu obce Středokluky. 

Kromě textové části návrhu územního plánu tak byla prověřena i tabulková část, kde jsou uvedeny 
kapacitní údaje o počtu obyvatel pro zastavitelné plochy a plochy přestavby. A zde je pak uvedena 
pro nárůst počtu obyvatel 562, včetně krátkodobých pobytů. 

 
Výňatek z tabulkové části návrhu územního plánu obce Středokluky. 

Obecně řečeno veřejná infrastruktura, zvláště její uzlové body (křižovatky, hlavní 
komunikace, ČOV apod.) limitují další rozšiřování obce a bez zásahů do jejich kritických 
bodů nebude možno realizovat stavební záměry dále uvedené (tyto body jsou také 
uvedeny jako limitující regulativy zastavitelných území). 
Pro dimenzování veřejné infrastruktury je počítáno s tímto stavem počtu obyvatelstva  
Současný stav 991 obyvatel 
Výhled  nárůst 394 obyvatel s trvalým pobytem 
Celkem  1546 obyvatel 
Spádová oblast obec Běloky cca 200 obyvatel 
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Existuje tedy zásadní rozpor nejenom mezi tabulkovou a textovou částí návrhu změny územního 
plánu, ale zároveň i mezi návrhem územního plánu a PRVK a tento rozpor bude třeba co nejdříve 
odstranit! 

Aby bylo možné dokončit tuto studii, bylo se zadavatelem dohodnuto, že za závazné se budou 
považovat hodnoty uvedené v tabulkové části návrhu územního plánu a aktuální počet obyvatel. Co 
se týká obce Běloky, tam je mezi platným územním plánem a PRVK soulad, takže výhledový počet 
obyvatel 200 je v tomto případě platný. Výsledkem tohoto shrnutí je následující tabulka, na základě 
které byla určena výhledová kapacita ČOV, a která byla zadavatelem odsouhlasena jako závazná. 

Parametr Počet obyvatel 

Počet obyvatel Středokluky k 1.1.2015 
(bez části Nové Středokluky, jdou na ČOV Tuchoměřice) 

983 

Nárůst v obci Středokluky dle návrhu územního plánu 562 

Celkem výhled za obec Středokluky 1 545 

Počet obyvatel Běloky k 1.1.2015 156 

Nárůst v obci Běloky dle územního plánu a PRVK 44 

Celkem výhled za obec Běloky 200 

  

Celkem výhled za celou lokalitu 1745 

Rezerva (10%) 175 

Výhledová kapacita ČOV (zaokrouhleno) 1 920 
Shrnutí výhledové počtu obyvatel v lokalitě a určení kapacity ČOV. 

Velmi důležitou informací, která je dále v návrhu územního plánu obce Středokluky uvedena, a která 
ovlivní volbu vhodné technologie čištění, je skutečnost, že recipient vyčištěné odpadní vody z ČOV je 
zařazen do Evropsky významné lokality a na kvalitu odtoku tak budou kladeny přísnější požadavky, 
než je tomu u srovnatelných ČOV, viz níže. 

 

 
Výňatek z textové části návrhu územního plánu obce Středokluky. 

Tyto požadavky jsou dokonce konkrétně zmíněny v bodu d, oddílu TI 2 - technická infrastruktura (viz 
výše) a na základě těchto hodnot lze předpokládat, že u ČOV bude požadováno celoroční udržení 
procesu nitrifikace (nutnost uvažovat vyšší návrhové stáří kalu) a také dávkování síranu železitého 
za účelem simultánního srážení a odstranění fosforu. Kromě toho je pak velmi pravděpodobné, že 
bude vyvíjen značný tlak i na zařazení terciálního stupně čištění, jak je uvedeno v popisu nejlepších 
dostupných technologií dle NV č. 61/2003 Sb. v platném znění a také metodickém pokynu k tomuto 
nařízení, přestože je terciální čištění i srážení síranem předepsáno až v kategorii nad 2 001 EO. 

Z hlediska ochrany životního prostředí se stává limitujícím faktorem množství a kvalita 
čištění splaškových vod a návazně kvalita vody v Zákolanském potoce. Na katastru obce 
byla vyhlášena Evropsky významná lokalita - EVL CZ0213016 - Zákolanský potok. 
Vzhledem k tomu, že již dnes kvalita vody v potoce překračuje některé imisní standardy 
ve smyslu nařízení vlády č. 71/2003 (zejména amoniakální dusík), a to přesto, že 
parametry vyčištěné splaškové vody jsou zpravidla hluboko pod hranicí, představuje 
prosté zvýšení množství splaškových vod nebezpečí překročení povolených hodnot 
v potoce. 

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání 
 - pro rekonstrukci, nebo novostavbu čistírny odpadních vod platí, že cílem zlepšení 
účinnosti ČOV je dosažení běžných výstupních hodnot v ukazateli BSK5 < 5 mg/l, v 
ukazateli NH4+ < 1 mg/l, v ukazateli Pcelk. ≈ 1-1,5 mg/l. Uvedené hodnoty mohou být při 
hodnocení konkrétního záměru ČOV upřesněny na základě aktuálního stavu recipientu v 
době posuzování. Jako zlepšení účinnosti ČOV pro potřeby tohoto územního plánu se 
rozumí stavební, nebo technologický zásah do stávající ČOV, nebo novostavba ČOV pro 
tuto obec, která bude při přípravě posouzena na vliv stavby na životní prostředí (EIA - s 
tím souvisí rovněž posouzení vlivu na EVL Zákolanský potok). 
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Limity pro vypouštění 

V současné době je v platnosti povolení k vypouštění odpadních vod vydané OŽP MěÚ Černošice ze 
dne 14.2.2008 pod č.j. ŽP/MEUC-027410/2007/V/Vej-R. Dle tohoto rozhodnutí je pro ČOV povoleno 
vypouštět odpadní vody v následujícím množství: 

- Průměrné množství   5,2 l/s 
- Maximální množství   11,0 l/s 
- Maximální měsíční množství  13 500 m3/měsíc 
- Maximální roční množství  164 000 m3/rok 

Z vyhodnocení denních záznamů obsluhy za rok 2014 a 2015 (detailněji viz níže) je pak patrné, že 
měsíční průtok ČOV kolísá přibližně mezi 6 500 až 10 500 m3/měsíc, což představuje cca 50 až 78% 
projektované hydraulické kapacity. Podobně tomu pak je i v případě ročního množství, které za rok 
2014 činí celkem 99 129 m3/rok, což představuje cca 60% povoleného ročního maxima. 

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod je pak shrnuta v následující tabulce a navíc jsou k tomu 
přiřazeny nejpřísnější limity, které může za současné platné legislativy vodoprávní úřad předepsat ve 
velikostní kategorii ČOV od 500 do 2 000 EO. Kromě toho je do tabulky ještě přidán sloupec, kde jsou 
uvedeny hodnoty pro velikostní kategorii 2001 – 10 000 EO (viz text výše), a současně také sloupec 
s hodnotami, které vyplývají ze zařazení recipientu do Evropsky významné lokality. 

Ukazatel 
(mg/l) 

Platné 
rozhodnutí 

NV 23/2011 Sb., 
Příloha 7 (BAT) 
500 – 2 000 EO 

NV 23/2011 Sb., 
Příloha 7 (BAT) 

2 001 – 10 000 EO 

Dle návrhu 
územního 

plánu 

 p / m p / m p / m  

CHSKCr 70 / 120 75 / 140 70 / 120  

BSK5 25 / 40 22 / 30 18 / 25 5,0 

NL 30 / 40 25 / 30 20 / 30  

N-NH4 10* / 20 12* / 20 8* / 15 1,0 

Pc 4* / 8 není 2* / 5 1-1,5 
Stávající limity jakosti vypouštěné odpadní vody a budoucí požadavky. 

Z porovnání hodnot v tabulce a výše uvedené je tedy zřejmé, že požadavky na kvalitu vyčištěné vody 
z intenzifikované ČOV budou s velkou pravděpodobností přísnější, než jsou požadavky stávající. Bez 
komunikace s vodoprávním úřadem a také příslušným zástupcem Povodí Vltavy nelze budoucí limity 
jednoznačně určit, nicméně v technologickém návrhu je tento požadavek zohledněn, především výše 
zmíněným vyšším návrhovým stářím kalu a simultánním chemickým srážením fosforu. 

Návrhové parametry stávající ČOV, rozměry nádrží 

Níže jsou uvedeny základní návrhové parametry ČOV, které byly převzaty z původní projektové 
dokumentace zpracované společností Hydroprojekt. 

 
Původní projektovaná hydraulická kapacita ČOV. 
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Původní projektovaná látková kapacita ČOV. 

Z projektovaných hodnot je patrné, že projektant ve výpočtech uvažoval poměrně vysokou produkci 
vod na jednoho obyvatele (celkem 265 l/d na 1 EO), což odpovídá tehdejší době. V současné době se 
však výrazným způsobem projevil trend poklesu spotřeby vody a průměrně se dnes dosahují zhruba 
poloviční hodnoty, než je hodnota projektovaná. To na druhou stranu poskytuje velkou rezervu 
v hydraulické kapacitě dosazovacích nádrží, což je dobré zejména ve stavu, kdy do kanalizace vniká 
velké množství balastních vod. 

Dále byly z původní projektové dokumentace převzaty rozměry oxidačního příkopu, a to především 
jeho objem a hloubka vody, která je rozhodující při dimenzování aeračních systémů, viz níže. 

 
Parametry stávajícího oxidačního příkopu. 

 
Řez stávajícího oxidačního příkopu. 
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Z uvedených podkladů je zřejmé, že projektant uvažoval s koncentrací kalu v aktivační nádrži 3,5 g/l a 
hloubka vody v nejnižším bodu příkopu činí pouze cca 1,15 m. 

Co se týká rozměrů dosazovacích nádrží, nelze vycházet z původní projektové dokumentace (provozní 
řád tyto hodnoty chybně převzal), protože na původních výkresech jsou zakresleny dosazovací nádrže 
s půdorysným rozměrem 6x6 m, avšak ve skutečnosti je tato plocha výrazně menší, viz vyhodnocení 
v předcházejícím textu. V tomto případě se tedy vychází z projektu rekonstrukce dosazovacích nádrží, 
který v roce 2011 zpracovala společnost REC-ING, viz následující výkres. 

 
Řez stávající dosazovací nádrže (se zvýrazněním vestaveb). 

Z výkresu je patrné, že původní stavební objekt vnitřní půdorysné rozměry 6x6 m skutečně měl, avšak 
následně byla realizována zmíněná vestavba (dle projektu společnosti Aquecon z důvodu špatného 
stavu stavebních konstrukcí), která tento rozměr zmenšila na cca 4,5x4,5 m. Dosazovací nádrž má tak 
následující reálné parametry: 

- Počet nádrží: 2 ks 
- Půdorysný rozměr 4,5x4,5 m (mělký prostor nad vestavbou je nevyužitelný) 
- Hloubka válcové části: 1,6 m 
- Hloubka kónusové části: 4,4 m 
- Celková hloubka vody 6,0 m 
- Plocha hladiny: 20,3 m2, celkem pro obě nádrže 40,6 m2 
- Objem: 20,2*1,6+20,2*(4,4+0,4)/3 = 64,6 m3, celkem 129,2 m3 

Posledním objektem, který byl převzatý z původní projektové dokumentace, a který je předmětem 
posouzení, zda ho bude možné využít i pro intenzifikovanou ČOV, je kalové hospodářství, které je 
tvořeno dvojicí kalojemů o celkovém objemu 127,4 m3. 
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Parametry rozhodujícího strojního vybavení 

Dle údajů uvedených v provozním řádu je přítok do ČOV realizován plastovým potrubím DN300, které 
má i při minimálním sklonu 0,5% kapacitní průtok cca 100 l/s. 

Toto potrubí je pak zaústěno do nátokového žlabu šířky 600 mm, ve kterém jsou aktuálně osazeny 
strojně stírané česle SČČ-HVM 600x1080/900x15/75°. V projektu rekonstrukce hrubého předčištění 
od společnosti Aquecon není sice návrhový průtok určen, avšak na základě komunikace s výrobcem 
česlí jsou instalované česle schopny převést až 150 l/s. 

Za česlemi je pak zařazen ještě vertikální lapák písku LPV 1000, který má dle tabulkových parametrů 
kapacitu 2-33 l/s. 

Pro měření průtoku biologickým stupněm ČOV je instalován měrný Venturiho žlab 10-BH, který má 
udávaný rozsah měření 0 až 32 l/s. Na odlehčení dešťových vod je pak osazen měrný Parshallův žlab 
P3, který má rozsah měření 0,78 až 54,6 l/s. Tyto hodnoty de facto korespondují s kapacitou hrubého 
předčištění. 

V oxidačním příkopu jsou instalovány 4 bubnové hřebenové aerátory, které udržují aktivovaný kal ve 
vznosu a zároveň zajišťují potřebný vnos kyslíku. Aerátory jsou dimenzovány tak, aby zajišťovaly 
dodávku kyslíku v množství 268,5 kg/d. 

Pro čerpání vratného kalu ze dna dosazovacích nádrží zpět do oxidačního příkopu slouží 2 čerpadla 
Sigma 80 GFHU-220-60 umístěná v suterénu provozní budovy. Každé z čerpadel má dle provozního 
řádu výkon 15 l/s pro výtlačnou výšku cca 9 m. Protože v tomto případě bude výtlačná výška výrazně 
nižší než 9 m, lze očekávat, že reálný výkon čerpadel může dosáhnout až 22 l/s, viz Q/H křivka. 

 
Výkonová křivka čerpadel vratného kalu. 
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Pro čerpání veškeré vyčištěné odpadní vody slouží dvě ponorná čerpadla Hidrostal, která mají dle 
sdělení provozovatele výkon 30 m3/h, tj. 8,3 l/s. Dohromady je tak čerpací stanice schopna čerpat 
odpadní vody v množství 16,6 l/s. 

Množství vod 

Stanovení průměrného denního množství odpadních vod protékajících biologickým stupněm ČOV a 
odhad podílu balastních a dešťových vod vycházelo z následujících údajů za rok 2014. 

- Množství vody proteklé ČOV:    99 129 m3/rok 
     272 m3/d 

- Množství proteklé vody na 1 připoj. obyvatele:       250 l/d 
- Množství vody fakturované, obec Běloky:    4 413 m3/rok 

        12 m3/d 
- Množství fakturované vody na 1 připoj. obyvatele:         82 l/d 
- Množství vody fakturované, obec Středokluky:  41 028 m3/rok 

      112 m3/d 
- Množství fakturované vody na 1 připoj. obyvatele:       119 l/d 
- Množství fakturované vody, celkem:   45 441 m3/rok 

     125 m3/d 
- Množství fakturované vody na 1 připoj. obyvatele:      114 l/d 

Průměrné denní množství protékající biologickým stupněm činí celkem 272 m3/d, přičemž množství 
splaškové (fakturované) vody činí pouze 125 m3/d. To znamená, že průměrně 272-125 = 147 m3/d 
připadá na balastní a dešťové vody, což představuje cca 118% splaškového přítoku. 

Co se týká množství splaškové vody produkované 1 obyvatelem, v případě obce Běloky tato hodnota 
činí 82 l/d, což je na úrovni republikového průměru. V případě obce Středokluky je pak tato hodnota 
o dost vyšší, tj. 119 l/d. Je však otázkou, zda tato hodnota opravdu odpovídá splaškovému průtoku. 
Dle provozní evidence činila totiž fakturovaná voda pitná za rok 2014 pouze 28 882 m3/rok a zbytek 
do 41 028 m3/rok činí dle evidence ztráty v potrubí. Pokud by se průměrná produkce splaškové vody 
počítala z této hodnoty, vycházela by produkce na 84 l/d, tj. stejně jako v obci Běloky. Přesto byla 
pro technologický výpočet kapacity ČOV použita hodnota 120 l/d na 1 obyvatele (rezerva). 

(m3/d) Průměr MAX MIN 

březen 15 237 373 161 

únor 15 229 349 208 

leden 15 243 301 193 

prosinec 14 253 312 191 

listopad 14 251 654 196 

říjen 14 268 587 185 

září 14 350 752 175 

srpen 14 279 399 191 

červenec 14 294 596 200 

červen 14 296 394 204 

květen 14 261 343 146 

duben 14 260 382 203 

březen 14 252 410 201 

únor 14 246 334 211 

leden 14 248 311 202 

celkem 264 752 146 
Průměrné, maximální a minimální denní průtoky v jednotlivé kalendářní měsíce. 
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Aby bylo možné odhadnout, jak velký podíl z nefakturované vody tvoří balastní vody a jak velký podíl 
dešťové vody, byly dále statisticky zpracovány denní a měsíční průtoky za rok 2014 a za první tři 
měsíce roku 2015. V tabulce uvedené výše je v prvním sloupci uveden průměrný průtok za daný 
měsíc, ve druhém sloupci je maximální a ve třetím pak minimální průtok za daný měsíc. Barevně jsou 
zvýrazněny vždy tři nejvyšší (průměrné a maximální údaje) a tři nejnižší hodnoty (minimální údaje). 

Minimální denní průtoky v jednotlivé měsíce s velkou pravděpodobností nejsou zatíženy dešťovými 
vodami. Lze tedy předpokládat, že se jedná pouze o směs splaškových a balastních vod, které do 
kanalizace vnikají v důsledku porušené kanalizace. Pokud ve sloupci minimálních průtoků vyloučíme 
odlehlé hodnoty, činí minimální průtok 199 m3/d, což na jednoho obyvatele představuje produkci 
167 l/d. To znamená, že při průměrné produkci splaškových vod ve výši 114 l/d připadá na balastní 
vody celkem 53 l/d na 1 obyvatele, tj. balastní vody činí cca 46% splaškového průtoku. Zbylých cca 
118-46= 72% pak připadá na dešťové vody. Co se týká minimálních průtoků, z tabulky vyplývá, že 
klesají až na 56% průměrného denního průtoku, což koresponduje s hodnotami, které pro návrh 
používá norma ČSN 75 6401. Pro minimální průtok tak lze použít koeficient kmin = 0,6. 

Co se týká maximálních denních průtoků, jako maximální za sledované období byla zaznamenána 
hodnota 752 m3/d, což je cca 280% průměrné denní hodnoty. Pokud se podobně jako u minimálních 
průtoků vyloučí odlehlé hodnoty, činí maximální průtok 355 m3/d, což představuje 134% průměrného 
denního průtoku. To je opět v souladu s normou ČSN 75 6401, která pro ČOV této velikosti používá 
koeficient denního kolísání kd = 1,4. 

Údaje o okamžitých maximálních průtocích k dispozici nebyly a nebylo tak možné posoudit hodinové 
kolísání průtoku. Nicméně s ohledem na to, že výše odhadnuté koeficienty se pro danou lokalitu 
významně neliší od hodnot uvedených v ČSN 75 6401, byl pro hodinové kolísání použitý koeficient dle 
ČSN 75 6101, tj. kh = 2,1. 

Látkové zatížení 

Aby bylo možné stanovit látkového zatížení, bylo nejprve provedeno vyhodnocení analýz na přítoku, 
viz následující tabulka. Červeně jsou pak zvýrazněny hodnoty, které jsou dotčeny dešťovými anebo 
balastními vodami, tj. ve kterých jsou splaškové vody výrazným způsobem naředěny. 

(mg/l) 1.14 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14 
Roční 

Průměr 

CHSKCr 380 510 690 290 860 310 150 180 430 460 480 350 424,2 

BSK5 210 390 390 190 500 200 110 75 220 340 310 190 260,4 

NL 138 234 212 78 112 160 50 56 180 188 220 114 145,2 

NH4 51 49 49 20 47 37 19 35 53 57 47 44 42,3 

Nc 60 84 72 67 96 62 47 44 75 75 52 49 65,3 

Pc 10 7,4 7 4,4 5,7 4,8 8,5 4,1 6,8 6,4 4,1 6,3 6,3 
Koncentrace znečištění na přítoku do ČOV. 

Přestože jsou průměrné koncentrace rozhodujících ukazatelů o přibližně 35% nižší, než bývá obvyklé 
u splaškových vod, byly použity pro výpočet látkového zatížení bez jakékoliv korekce, protože s tím 
byl použitý i průměrný roční průtok za rok 2014, tj. se zahrnutím balastů a dešťových vod (272 m3/d). 

Parametr CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc 

mg/l 424 260 145 42,3 65,3 6,3 

kg/d 115,2 70,7 39,4 - 17,7 1,7 

EO (ČSN) 960 1 179 717 - 1 611 683 
Látkové zatížení na přítoku do ČOV. 
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Z výše uvedeného výpočtu tedy vyplývá, že ČOV je dle BSK5 zatížena na 1 179 EO, což při celkovém 
počtu připojených obyvatel v obci Středokluky a Běloky 943 + 147 = 1090 znamená, že 1 obyvatel 
odpovídá přibližně 1 EO. Dále z tabulky vyplývá, že podle ukazatele Nc je ČOV zatížena dokonce až 
na 1 611 EO, což zcela odpovídá trendům posledních let. A v souladu s trendy je pak i zatížení dle 
ukazatelů NL a Pc, které v posledních letech bývá u těchto lokalit výrazně nižší, než dle ČSN 75 6401. 
Reálný poměr mezi jednotlivými ukazateli je zohledněn i v technologických výpočtech, vyjma NL, 
kde je použita vyšší hodnota, tj. průměr po vyloučení vzorků odebraných za deště (velké zkreslení). 

Pokud by se však provedl výpočet látkového zatížení dle NV 23/2011 Sb., dle kterého se ČOV zařazují 
do velikostních kategorií, vychází aktuální zatížení na 1 380 EO. 

Kvalita kalu, teplota vody v aktivaci 

Analýzy aktivovaného kalu nebyly k dispozici a nebylo tak možné vyhodnotit sedimentační vlastnosti 
kalu. Pro technologické výpočty tak byla použita hodnota, která je dosahována na srovnatelných 
lokalitách, a která se obvykle používá i jako návrhová hodnota u nových ČOV, tj. KI = 150 ml/g. 

Součástí denních záznamů obsluhy jsou i údaje o teplotě vody v aktivaci. Z těchto záznamů vyplývá, 
že zatímco maximální teplota vody se v létě pohybuje až kolem 23°C, v zimě klesá teplota vody až na 
2°C, což je velký problém pro fungování procesu nitrifikace, který se zastavuje již při teplotě 5°C. 
Průběh teplot v zimním období je patrný z následujícího grafu. 

 
Průběh teplot vody v aktivaci v zimním období. 

Jak je vidět z grafu, pokles teplot pod 5°C není pouze krátkodobým stavem, ale trvá nepřetržitě až 
3 měsíce, což zásadním způsobem komplikuje udržení procesu nitrifikace. Příčinou tohoto stavu je 
velký podíl balastních a dešťových vod, které jsou především v zimním období velmi chladné. Tento 
stav tedy bude nutné do budoucna maximálním způsobem eliminovat (aktuálně za tímto účelem 
probíhá kamerový průzkum kanalizace)! Tato skutečnost v kombinaci s přísnějšími požadavky, které 
budou pravděpodobně kladeny na kvalitu odtoku, je pak odpovídajícím způsobem zohledněna 
v technologických výpočtech. 
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Kvalita vyčištěné vody 

V následující tabulce je přehled kvality vyčištěné vody za rok 2014. Červenou barvou jsou zvýrazněny 
vzorky, které jsou kvalitativně horší, než výše uvedené požadavky na odtok související se zařazením 
recipientu do Evropsky významné lokality. 

(mg/l) 1.14 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14 
roční 

průměr 

CHSKCr 33 43 53 28 28 47 31 31 25 37 29 24 34,1 

BSK5 5 12 8 5,9 3,8 10 4,2 2 7,3 11 2,9 2,4 6,2 

NL 2 4 7,6 6,4 5,2 14 2 2 2,8 4 3,2 3,2 4,7 

NH4 0,10 0,23 1,00 1,70 0,85 8 10 10 6,1 0,12 0,22 0,1 3,2 

Nc 30 18 26 13 4 32 18 17 9,1 22 25 3,2 18,1 

RAS 776 800 816 740 844 696 672 608 768 716 728 660 735,3 

Pc 2,5 3,3 2,3 1,6 3,1 3,3 1,9 0,92 0,84 2,6 3,5 2,8 2,4 
Kvalita vyčištěné vody na odtoku z ČOV. 

Jak je patrné z výsledků analýz, limity čištění dané aktuálním platným rozhodnutím jsou dodržovány, 
nicméně již zmíněných přísnějších limitů ČOV nedosahuje. A to ani navzdory skutečnosti, že její 
zatížení představuje pouze cca 81% projektované kapacity. 

Technologický výpočet 

Základním cílem této studie bylo ověřit, zda by bylo možné pro účely čištění v budoucnu využít 
stávající objekty ČOV, případně alespoň některé z nich. Za tímto účelem tak byl zpracován kontrolní 
technologický výpočet pro výhledovou kapacitu ČOV při zohlednění veškerých skutečností, které byly 
zjištěny a jsou diskutovány v předcházejícím textu. Níže je uvedena jejich stručná rekapitulace. 

- Výhledová kapacita ČOV: 1 920 obyvatel (1 920 EO) 
- Specifická produkce splaškové odpadní vody 120 l/d na 1 obyvatele 
- Podíl balastních vod u stávající kanalizace 46%, u nově připojených obyvatel 15% 
- Koeficient minimálního průtoku kmin = 0,6 
- Koeficient denního kolísání kd = 1,4 
- Koeficient hodinového kolísání kh = 2,1 
- Minimální teplota vody 5°C, tj. návrhové stáří kalu 25 dní (požadavek na celoroční udržení 

procesu nitrifikace) 
- Látkové zatížení na přítoku: 1 obyvatel = 1 EO = 60 g/d BSK5, ostatní parametry v poměru dle 

koncentrací BSK5 = 260, CHSKCr = 424, NL = 207, N-NH4 = 42,3, Nc = 65,3 a Pc = 6,3 mg/l. 
- Kvalita na odtoku: BSK5 = 18/25, CHSKCr = 70/120, NL = 20/30, N-NH4 = průměr 1, Pc = průměr 

1 mg/l (požadavek na celoroční udržení procesu nitrifikace a chemické srážení fosforu) 
- Kalový index 150 ml/g 
- Objem AKT = 618 m3, hloubka = 1,1 m 
- Objem 1 DN = 64,6 m3 (celkem 129,2 m3), plocha 1 DN = 20,3 m2 (celkem 40,6 m2), hloubka = 

6,0 m (válec 1,6 m) 
- Maximální teplota pro návrh aeračního systému 23°C 
- Množství dodaného kyslíku stávajícími bubnovými aerátory 268,5 kg/d 
- Výkon čerpadla vratného kalu 15 až 22 l/s 
- Výkon čerpací stanice vyčištěné vody do recipientu 16,6 l/s 

Tyto hodnoty byly použity do výpočtového programu a výstupy z technologického výpočtu jsou 
uvedeny níže. Výpočet byl prováděn nejen podle ČSN 75 6401, ale zároveň i podle německé návrhové 
normy ATV A-131 (2000). Červeně jsou pak vyznačena místa, kterým je věnován komentář níže. 
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Parametr Hodnota Poznámky 

Kapacita ČOV (1 EO = 1 obyvatel) 1 920 EO Středokluky 1 720, Běloky 200 

Specifická produkce odpadní vody 120 l/(ob.d)  

Množství vod   

Množství splaškových vod Q24,m 230,4 m
3
/d  

Množství balastních vod QB (33%) 76,0 m
3
/d Stávající 46%, výhled 15% 

Průměrný denní přítok Q24 306,4 m
3
/d  

 12,8 m
3
/h  

 3,5 l/s  

Maximální denní přítok Qd 398,6 m
3
/d  

(kd = 1,4) 16,6 m
3
/h  

 4,6 l/s  

Maximální hodinový přítok Qh 31,4 m
3
/h  

(kh = 2,1) 8,7 l/s  

Maximální přítok za deště 37,7 m
3
/h  

(dle ČSN 75 6401: Qdéšť = 1,2*Qh) 10,5 l/s  

Maximální hodinový přítok biologickým stupněm Qmax,bio 37,7 m
3
/h Průtok nad 10,5 l/d se odlehčí 

 10,5 l/s ČS na odtoku má 16,6 l/s 

Látkové zatížení   

CHSKCr 187,9 kg/d Odpovídá 1 566 EO 

 613 mg/l  

BSK5 115,2 kg/d Odpovídá 1 920 EO 

 376 mg/l  

NL 91,7 kg/d Odpovídá 1 668 EO 

 299 mg/l  

Nc 28,9 kg/d Odpovídá 2 630 EO 

 94 mg/l  

Pc 2,8 kg/d Odpovídá 1 117 EO 

 9,1 mg/l  

Parametry na odtoku   

CHSKCr (p/m) 70 / 120 mg/l Pro kategorii 2 001 – 10 000 EO 

BSK5 (p/m) 18 / 25 mg/l Pro kategorii 2 001 – 10 000 EO 

NL (p/m) 20 / 30 mg/l Pro kategorii 2 001 – 10 000 EO 

N-NH4 (průměr/m) 1 / 5 mg/l Zohlednění EV lokality 

Pc (průměr/m) 1 / 5 mg/l Zohlednění EV lokality 

   

Stáří kalu   

Minimální teplota 4,8°C Pro stáří kalu minimálně 25 d 

Poměr DEN/(DEN+NIT) 0,30 Minimum je 0,2 

Stáří kalu (ČSN) 25 d Celoroční udržení nitrifikace 

   

Dosazovací nádrž   

Kalový index 150 ml/g Dle ATV od 120 do 180 ml/g 

Doba zdržení na Qh 3,43 h Střední doba dle ČSN min. 1,3 h 
Dle ATV doporučeno 2,0-2,5 h 

Koncentrace zahuštěného kalu (ATV, na Qh) 10,1 g/l  

Koncentrace vratného kalu (ATV, na Qh) 9,6 g/l  

Výše recyklu (na Qh) 0,66 Dle ATV maximum 1,00 

Výše recyklu (na Qd) 1,50 Dle ČSN ne více než 1,5 

Průtok vratného kalu 6,91 l/s K dispozici minimálně 2x 15 l/s 

Koncentrace kalu v aktivaci (minimum při Qh) 3,80 g/l Při Qd bude až 5,7 g/l 

Sediment (Imhoff při Qh) 570 ml/l Při Qd bude až 860 ml/l 

Zatížení DN kalem (ATV) 635 l/(m
2
.h) Maximum 650 pro NL < 20 mg/l 

Hydraulické zatížení (ATV) 1,1 m/h  

Potřebná plocha DN (separační plocha dle ATV) 33,8 m
2
 Stávající 2x DN mají 40,6 m

2
 

Zóna čisté vody h1 (ATV) 0,50 m Minimum 0,5 

Zóna separace h2 (ATV) 2,15 m  

Zóna hustotního proudu h3 (ATV) 0,95 m  

Zahušťovací a vyklízecí zóna h4 (ATV) 2,40 m  

Hloubka celkem u středu 6,00 m Stávající DN mají 6,0 m 
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Parametr Hodnota Poznámky 

Sklon stěn nádrže (ČSN) 1,95 m/m Minimum dle ČSN 1,7 m/m 

Hydraulické zatížení DN (ČSN) na Qmax 0,93 m/h Maximum dle ČSN 1,5 m/h 

Látkové zatížení DN (ČSN) na Qmax 3,52 kg/(m
2
.h) Dle ČSN doporučeno 5-6 kg/(m

2
.h) 

   

Produkce kalu, objemy nádrží, zatížení kalu   

Teplotní faktor 0,490  

Koeficient výtěžku Yobs 0,81  

Produkce biologického kalu 93 kg/d  

Produkce chemického kalu 12 kg/d  

Celková produkce kalu 106 kg/d  

Množství kalu v aktivaci 2 641 kg  

Potřebný objem aktivace 696 m
3
 K dispozici je pouze 618 m

3
 

Objem DEN 209 m
3
  

Objem NIT 487 m
3
  

   

Množství vzduchu, oxygenační kapacita   

Maximální teplota vody 23°C  

Specifická spotřeba kyslíku 1,744 kg/kg  

Koeficient alfa 0,7  

Koeficient pro nadmořskou výšku 328 m.n.m. 0,96  

Saturační koncentrace kyslíku (Cs) 8,6 mg/l  

Rovnovážná koncentrace kyslíku (Cx) 2,0 mg/l  

Množství kyslíku na oxidaci BSK5 219 kg/d  

Množství kyslíku na oxidaci N-NH4 110 kg/d  

Úspora kyslíku denitrifikací -29 kg/d  

Provozní spotřeba kyslíku 300 kg/d K dispozici je pouze 268,5 kg/d 

Koeficient kolísání 1,0 Doporučeno 1-1,3 

Oxygenační kapacita 581 kg/d  

Využití kyslíku na 1 m hloubky 5,5%  

Hloubka ponoru elementů v NIT (nová nádrž) 3,75 m Předpoklad hloubky vody 4 m 

Potřebné množství vzduchu pro NIT (nová nádrž) 419 m
3
/h  

   

Spotřeba síranu železitého na chemické srážení fosforu   

Fosfor určený pro chemické srážení 1,8 kg/d  

Molární poměr Fe
3+

/P 1,5 mol/mol Dle ČSN 75 6401 

Množství Fe
3+

 4,9 kg/d  

Průměrná spotřeba síranu železitého 1,15 l/h  

   

Kalové hospodářství   

Celková produkce kalu 106 kg/d  

Koncentrace vratného kalu 9,6 g/l  

Množství přebytečného kalu 11,1 m
3
/d  

Předpokládaná koncentrace kalu po zahuštění 25 g/l  

Množství zahuštěné kalu za den 4,2 m
3
/d  

Doba zdržení kalu 30 d Dle ČSN minimálně 30 d 

Objem uskladňovacích nádrží (stabilizace) 126,8 m
3
 K dispozici je 127 m

3
 

Kontrolní technologický výpočet kapacity ČOV. 

Z výše uvedeného technologického výpočtu vyplývají následující závěry. 

- Maximální průtok biologickým stupněm při deštích bude u intenzifikované ČOV činit 10,5 l/s 
a z tohoto pohledu je tedy kapacita čerpací stanice vyčištěné vody (16,6 l/s) dostatečná. Je 
však na posouzení projektanta, zda bude dostatečná i pro atypické dešťové události. 

- Dosazovací nádrže mají dostatečnou kapacitu i pro výhledové zatížení ČOV. Doba zdržení 
v dosazovacích nádržích je však vyšší, než doporučuje norma ATV, což je nutné zohlednit při 
zpracování projektové dokumentace (o něco vyšší výkon čerpadel vratného kalu). 

- Čerpadla vratného kalu Sigma s výkonem 15 l/s (celkem tedy 30 l/s) jsou pro výhledovou 
kapacitu ČOV cca dvojnásobně předimenzovaná. Pro celou ČOV bude se zohledněním vyšší 
doby zdržení dostačovat výkon 14 l/s, tj. výkon jednoho čerpadla cca 7 l/s. 
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- Objem oxidačního příkopu není pro zajištění požadované kvality na odtoku dostatečný a 
bude nutné zbudovat nový biologický stupeň (podobně nevyhovuje ani kapacita bubnových 
aerátorů). Objem nově budovaného biologického stupně by měl být 700 m3 s tím, že objem 
denitrifikace z toho bude činit 210 m3 a objem nitrifikace 490 m3. 

- Objem kalojemů je pro výhledovou kapacitu ČOV dostatečný. 
- Pokud by se podařilo v rámci projektových prací vyjednat mírnější limity, bude to znamenat 

nižší nároky na kapacitu dmychadel a spotřebu síranu železitého, nicméně snižovat velikost 
nového biologického stupně se nedoporučuje. 

Závěry a návrhy opatření 

V současné době(k 1.1.2015, zdroj ČSÚ) žije v obci Středokluky celkem 1 041 obyvatel a v obci Běloky 
156 obyvatel. V případě obce Středokluky bylo velmi složité stanovit výhledový počet obyvatel, 
protože existuje zásadní rozpor mezi PRVK a územním plánem a dále i mezi textovou a tabulkovou 
částí návrhu změny územního plánu vypracované v roce 2014. Dle dohody se zadavatelem této studie 
byla nakonec jako závazná převzata hodnota z tabulkové části návrhu územního plánu, kde se ve 
výhledu předpokládá napojení 562 obyvatel, tj. celkový počet obyvatel v této obci bude cca 1 600. 
V případě obce Běloky se dle platného PRVK a územního plánu předpokládá nárůst počtu obyvatel až 
na celkových 200. Celkem se tak v této lokalitě ve výhledu předpokládá 1 745 obyvatel, které budou 
napojeni na ČOV. Kromě toho zadavatel odsouhlasil rezervu ve výši 10% celkové počtu, tj. výhledová 
kapacita ČOV bude 1 920 obyvatel. 

Pokud bude intenzifikace ČOV realizována z dotačních titulů, bude velmi pravděpodobně nutné spolu 
s projektem doplnit a schválit navrženou změnu územního plánu a spolu s tím připravit návrh i na 
změnu PRVK tak, aby byl s územním plánem v souladu. 

Zásadní informací pro návrh nové technologie čištění je skutečnost, že recipient vyčištěné odpadní 
vody z ČOV je zařazen do Evropsky významné lokality a na kvalitu odtoku tak budou kladeny přísnější 
požadavky, než je tomu u srovnatelných ČOV. Lze tedy předpokládat, že bude požadováno minimálně 
celoroční udržení procesu nitrifikace a dávkování síranu železitého za účelem simultánního srážení a 
odstranění fosforu. A kromě toho je velmi pravděpodobné, že bude vyvíjen značný tlak i na zařazení 
terciálního stupně čištění (například mikrofiltrace za dosazovacími nádržemi). Výsledek jednání o 
limitech nelze však nyní předjímat, to bude předmětem zpracování projektové dokumentace. 

Z vyhodnocení hydraulického zatížení vyplývá, že průměrné denní množství protékající biologickým 
stupněm ČOV činí celkem 272 m3/d, což při množství splaškové (fakturované) vody ve výši 125 m3/d 
znamená, že průměrně 147 m3/d připadá na balastní a dešťové vody, což představuje cca 118% 
splaškového přítoku. Balastní vody z toho množství pak představují cca jednu třetinu, tj. celkový podíl 
balastních vod činí cca 46% vod splaškových. Zbylý podíl představuje vody dešťové. Co se týká 
denního kolísání, denní minima i maxima odpovídají koeficientům, které používá ČSN 75 6401. 

Z vyhodnocení látkového zatížení vyplývá, že ČOV je dle BSK5 zatížena na 1 179 EO, což při celkovém 
počtu připojených obyvatel v obci Středokluky a Běloky (1 090) znamená, že 1 obyvatel odpovídá 
přibližně 1 EO. Dále z tabulky vyplývá, že podle ukazatele Nc je ČOV zatížena dokonce až na 1 611 EO, 
což zcela odpovídá trendům posledních let. V souladu s trendy je pak i zatížení dle ukazatelů NL a Pc, 
které v posledních letech bývá u těchto lokalit výrazně nižší, než dle ČSN 75 6401. Reálný poměr mezi 
jednotlivými ukazateli je tak zohledněn i v technologických výpočtech, vyjma NL, kde je použita vyšší 
hodnota, tj. průměr po vyloučení vzorků odebraných za deště (velké zkreslení). 

Z vyhodnocení denních záznamů obsluhy pak vyplývá, že zatímco maximální teplota vody se v létě 
pohybuje až kolem 23°C, v zimě klesá teplota vody až na 2°C, což je velký problém pro fungování 
procesu nitrifikace, který se zastavuje již při teplotě 5°C. Pokles teplot pod 5°C pak není pouze 
krátkodobým stavem, ale trvá nepřetržitě až 3 měsíce. Příčinou tohoto stavu je velký podíl balastních 
a dešťových vod, které jsou především v zimním období velmi chladné a ochlazují tak aktivační směs 
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v biologickém stupni. Podíl balastních vod tak bude z tohoto důvodu třeba maximálně eliminovat. Dle 
sdělení zadavatele již za tímto účelem průzkum kanalizace probíhá. 

Z technologického výpočtu a posouzení vyplývá několik skutečností, které určují možnost využití 
posuzovaných stavebních objektů a provozních souborů. 

- Hrubé předčištění odpovídá technickým provedením současnému standardu pro tuto velikost 
ČOV a bude možné jej využít i pro výhledovou kapacitu ČOV. Poněkud atypická je pouze 
průlina u strojních česlí, kde bylo zvoleno 15 mm, což je na hranici hrubých česlí, ačkoliv 
běžným standardem je použití jemných česlí s průlinou 6 mm. Širší průlina může způsobovat 
zvýšené zanášení strojů v rámci biologického stupně (míchadla, čerpadla vratného kalu) a 
problémy s jejich provozem. 

- Pro měření průtoku biologickým stupněm ČOV je instalován měrný Venturiho žlab 10-BH, 
který má udávaný rozsah měření 0 až 32 l/s. Na odlehčení dešťových vod je osazen měrný 
Parshallův žlab P3, který má rozsah měření 0,78 až 54,6 l/s. Tyto hodnoty korespondují 
s kapacitou hrubého předčištění a měření bude možné využít pro výhledovou kapacitu ČOV. 

- Objem oxidačního příkopu není pro zajištění požadované kvality na odtoku dostatečný a 
bude nutné zbudovat nový biologický stupeň (podobně nevyhovuje ani kapacita bubnových 
aerátorů). Objem nově budovaného biologického stupně by měl být 700 m3 s tím, že objem 
denitrifikace z toho bude činit 210 m3 a objem nitrifikace 490 m3. 

- Vystrojení obou dosazovacích nádrží prošlo kompletní obnovou a odpovídá již současnému 
standardu pro tuto velikost ČOV. Velmi atypické je však stavební řešení dosazovacích nádrží. 
Původní půdorysný rozměr nádrží 6x6 m byl z důvodu špatného stavu stavebních konstrukcí 
zmenšen betonovou vestavbou u hladiny tak, že reálná plocha jedné nádrže činí pouze cca 
4,5x4,5 m, což do určité míry snižuje její hydraulickou kapacitu. Dosazovací nádrže navzdory 
tomuto atypickému provedení vyhovují hydraulickým požadavkům výhledové kapacity ČOV a 
je tak teoreticky možné je pro výhledovou kapacitu ČOV využít. V rámci projektových prací se 
však doporučuje provést průzkum stavebních konstrukcí a zmíněnou atypickou vestavbu 
minimálně upravit tak, aby byla vyvedena až ke zhlaví původní nádrže, tj. nad hladinu vody 
v dosazovací nádrži. 

- Čerpadla vratného kalu Sigma s výkonem 15 l/s (celkem tedy 30 l/s) jsou pro výhledovou 
kapacitu ČOV cca dvojnásobně předimenzovaná. Doporučuje se tedy v rámci obnovy pořídit 
čerpadla nová, energeticky méně náročná a více vyhovující provozu dosazovacích nádrží. Pro 
celou ČOV bude se zohledněním vyšší doby zdržení stačit výkon 14 l/s, tj. výkon jednoho 
čerpadla by měl být cca 7 l/s. 

- Objem kalojemů je pro výhledovou kapacitu ČOV dostatečný. Aby byla dodržena požadovaná 
minimální doba zdržení, bude třeba kalojem vybavit systémem pro odtah odsazené vody zpět 
do biologického stupně. Zároveň se doporučuje kalojemy vybavit aeračním systémem se 
střední bublinou, která by umožnila především pravidelné promíchávání obsahu nádrže a 
vyloučení anaerobních podmínek, které by mohly vést ke tvorbě zápachu. 

- Maximální průtok biologickým stupněm při deštích bude u intenzifikované ČOV činit 10,2 l/s 
a z tohoto pohledu je tedy kapacita čerpací stanice vyčištěné vody (16,6 l/s) dostatečná. Je 
však na posouzení projektanta, zda bude dostatečná i pro atypické dešťové události, protože 
slouží k čerpání všech vod přiváděných na ČOV, nejen té, která projde biologickým stupněm. 

- Pokud by se podařilo v rámci projektových prací vyjednat mírnější limity, bude to znamenat 
s velkou pravděpodobností pouze nižší nároky na kapacitu dmychadel a spotřebu síranu 
železitého. Snižovat velikost nového biologického stupně se nedoporučuje. 

 


