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A. ÚVODNÍ ÚDAJE  
 

Objednatel: Obecný úrad Lehota 
Lehota 16 

  951 36 Lehota 
  Tel: 0911/220 861 
  e-mail: obeclehota@lehota.sk 
  Kontaktní osoba: Ing. Alan Dolog 
  email: dolog@lehota.sk 
 
Dodavatel:    DEKONTA, a.s., Divize Sanační a ekologické projekty 

Dřetovice 109 
273 42, Stehelčeves 

          
Ing. Tereza Hudcová, Ph.D. 
Řešitel oddělení Výzkumu a vývoje 
email: hudcova@dekonta.cz 
tel.: +420 724 393 793  

 

Obsah:      Návrh vhodného řešení vegetační čistírny odpadních vod v obci Lehota pro potřeby 
čištění komunálních splaškových odpadních vod stávající i budoucí jakosti a 
množství.                                                    

 

 

Podklady pro studii: 

- Místní prohlídka lokality 
- Požadavky současné a budoucí potřeby obce Lehota 
 
 

Umístění stavby:  Dle předběžně vymezeného prostoru dle přílohy.      

  

 

 

 

 

mailto:obeclehota@lehota.sk
mailto:dolog@lehota.sk
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B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA  
 

1. Charakteristika záměru 

1.2 Stručný popis lokality 
V obci Lhota bude vybudována nová veřejná oddílná splašková kanalizace, která není předmětem 
této studie. Obec bude produkovat splaškové odpadní vody komunálního charakteru od cca 2400EO 
(ekvivalentních obyvatel). Na toto zatížení je uvažováno vybudování vegetační čistírny odpadních 
vod, která by využila stávající biologickou nádrž. Pro umístění kaskádovitého členění kořenových polí 
je k dispozici zemědělský pozemek, který má dostatečnou kapacitu pro uvažované řešení. V této fázi 
studie neproběhlo geodetické zaměření dotčené lokality, a proto se konečné řešení dispozičního 
uspořádání kořenových filtrů může lišit. 

1.3 Fotodokumentace 
 

                    

            Obr.č.1 – biologický rybník                                   Obr.č.2 – recipient 

   

 

                                                   Obr.č. 4 – prostor pro umístění štěrbinové nádrže 
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2. Stručný popis navrhovaného řešení 
 

2.1 Stručný popis navrhované technologie  
Navrhovaná konstrukce KČOV je uvažována na kapacitu 2400EO. Předepsané limity dle Zbierky 
zákonov č. 269/2010 na odtoku z ČOV jsou respektovány a konstrukce KČOV je pro jejich splnění 
navrhována. Pro požadované provozně ekonomicky vhodné řešení konstrukce KČOV - Lehota bylo 
zvoleno vybudování KČOV II. generace, která bude pozměněna na stávající stav a možnosti 
předmětné lokality. 

KČOV II. generace s horizontálně → vertikálně → horizontálně podpovrchovým průtokem odpadních 
vod využívají nejnovějších výzkumů a poznatků v oblasti přírodního čištění. Při budování nových a 
intenzifikací starších KČOV je vždy kladen důraz na velmi kvalitní funkci mechanického předčištění, 
které se nejčastěji skládá z lapáku písku, ručně stíraných česlí a štěrbinové nádrže. U starších KČOV na 
jednotných kanalizacích je vždy nutné doplnit, nebo alespoň zdokonalit, funkci dešťových 
odlehčovacích objektů. Funkce prvních HKF1 v kaskádovitém uspořádání spočívá v dosažení co 
nejlepšího mechanicko-biologického předčištění před impulsním rozdělením OV do VKF, kde dojde, 
kromě ostatních procesů, převážně ke kvalitní nitrifikaci (odstranění NH4

+ ) a navíc k adsorpci 
některých tenzidů a dalších zatím nesledovaných látek. Následný průtok skrze druhý menší HKF2 
zajistí kvalitní denitrifikaci (odstranění NO2

-, NO3
- ) a tím dojde i k ustálení pH před vypuštěním OV do 

recipientu. Struskový objekt SF, který je umístěn uvnitř a/nebo až za KF odstraní zbytkové množství 
fosforu a případně vzniklé sirníky adsorpcí na železité složky v sobě obsažené. 

Takto komplexně řešená konstrukce umožňuje snížení požadované účinné plochy kořenových filtrů 
na 3-4m2/EO v závislosti na nátokových koncentracích. Současně se na KČOV významně odbourávají 
některé druhy léčiv, hormonálních antikoncepcí, bakterie Escherichia coli, Enterokoky, těžké kovy, 
barviva atd. Symbióza mezi kořenovými procesy mokřadní vegetace, bakteriemi a vodním prostředím 
umožňuje mnohem širší přirozenou schopnost odbourávat nežádoucí látky, než je tomu u uměle 
řízených provozů ČOV, které nemohou takovéto prostředí simulovat, bez výrazného úsilí a dotace 
dalších energií.  

V případě, že stávající konstrukce KČOV nedosahuje dostatečných aerobních procesů a nelze je 
doplnit přirozenou cestou, není problém začlenit do konstrukce KČOV umělou aeraci s regulací, jako 
u klasických aktivačních ČOV. 

Nepředpokládáme, že by někdy bylo výhodnější vybudování nové aktivační ČOV, místo kvalitní 
intenzifikace jakékoliv stávající KČOV.    

Poznámky: 

 HKF – horizontálně podpovrchově protékaný kořenový filtr 

VKF – vertikálně podpovrchově protékaný kořenový filtr 

KF – kořenový filtr 

OV – odpadní vody 

ČOV – čistírna odpadních vod 
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2.1.1 Možnosti KČOV s ohledem na účinnost čištění u vybraných ukazatelů 
 

- Průměrná účinnost čištění vegetačních ČOV pouze s HKF dle ČSN 75 6402 
 
BSK5……….65-95% 
CHSKCr……70-90% 
NL………….85-95% 
N-NH4

+……..10-15% 
Pcelk………..5-25% 
 

- Průměrná účinnost čištění vegetačních ČOV pouze s HKF dle skutečných  
měření v ČR 
 
BSK5……….cca 86%  
CHSKCr……cca 76%  
NL………….cca 85%  
N-NH4

+……...cca 34%   
Pcelk……….cca 40%  
 

- Průměrná účinnost čištění KČOV Spálené Poříčí za 20 let provozu 
 
BSK5……….cca 91%  
CHSKCr……cca 73%  
NL………….cca 83%  
N-NH4

+……...cca 21%   
Pcelk……….cca 26%  

 

- Průměrná intenzifikovaná účinnost čištění KČOV II.generace dle reálných měření 
výkumného záměru v podmínkách ČR 
 
BSK5……….cca 93,3%  
CHSKCr……cca 83,0%  
NL………….cca 95,1%  
N-NH4

+……...cca 95,0%   
Pcelk……….cca 50% ( se struskovým filtrem cca 95% ) 

 

- Dosažitelné požadované účinnosti čištění pro nejlepší dostupné technologie ČOV dle 
NV 23-2011, příloha č.7 - tabulka 1, kategorie 500 - 2000EO 
 
BSK5……….cca 85%  
CHSKCr……cca 75%  
N-NH4

+……...cca 75%   
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2.2 Informativní provozní údaje nejstarší KČOV v ČR (Spálené Poříčí) s 
pouze horizontálním průtokem  
 

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ HODNOTY 
ROK Q BSK5 mg/l CHSKCr mg/l NL mg/l pH 

 
P celk. mg/l NH4

+-N mg/l 

 
l/s přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok 

1992 
 

8,2 2,4 
        

7,6 5,9 
1993 2,27 30,2 7,3 99,2 29,6 51,3 5,5 7,46 7,43 1,64 1,21 13,7 11,9 
1994 2,22 19,6 4,4 75 26 33,3 4,3 7,25 7,21 2 1,39 12 9,2 
1995 2,5 20 3,1 87 19 216 12,2 7,66 7,58 2,36 1,38 7,29 5,5 
1996 2,42 15,8 3 

  
160 8,9 7,6 7,59 2,1 1,76 9,63 5,8 

1997 2,07 13,1 3,6 
  

55 9 7,55 7,51 1,74 2,42 11,2 11,4 
1998 2,14 17,6 6,7 67 32,9 33,4 11,4 7,47 7,37 

    
1999 1,66 15,9 3,9 68 23,8 21,5 8,8 7,66 7,62 

    
2000 2,34 101 3,9 267 25 312 14,3 7,42 7,48 

    
2001 

 
15,8 3,7 64 25,8 19,3 12,0 7,58 7,38 3,62 3,27 16,5 12,7 

2002 3,24 12 4,3 47 25,3 14,8 9,9 7,56 7,57 2,6 3 13,2 10,2 
2003 2,01 77,8 13,1 122,2 39,5 54,5 5,0 7,7 7,5 4,3 4,1 26,4 16,8 
2004 2,74 99,42 6,34 169,49 28,23 63,43 3,98 6,39 6,24 3,59 3,39 20,07 11,15 
2005 2,66 133,50 9,88 224,33 39,17 75,67 3,58 7,37 7,33 3,17 2,15 26,67 17,08 
2006 1,88 174,50 11,82 301,67 39,50 106,33 8,75 6,95 7,17 3,02 1,91 26,83 18,50 
2007 2,73 80,17 13,63 146,83 51,50 18,63 2,82 7,30 6,92 2,48 1,79 19,52 18,30 
2008 2,85 85,08 11,04 138,17 64,17 36,52 2,49 7,15 7,29 1,40 1,22 17,08 17,12 
2009 2,92 80,17 9,68 143,83 56,67 22,25 3,67 6,88 7,08 1,57 1,23 17,95 14,35 
2010 2,92 72,39 8,73 140,50 43,17 46,54 2,79 7,05 7,09 2,58 1,66 12,17 10,74 
2011 

 
64,75 6,16 124,83 33,17 14,67 2,50 5,84 5,92 2,04 1,52 14,87 11,78 

PRŮMĚRNÉ HODNOTY PO DOBU PROVOZU KČOV 

 
2,445 56,85 6,8355 134,47 35,439 71,323 6,9411 7,2564 7,2228 2,511 2,0885 16,041 12,26 
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3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 
Navrhované řešení uvažuje s využitím stávajícího biologického rybníka jako součástí konstrukce 
KČOV. V tomto případě by tento biotop nahrazoval první HKF i následným VKF, což bude mít za 
následek snížené potřebné plochy pro kořenové filtry. Tento výsledek ovšem docílíme pouze s 
použitím el. energie. V případě zcela gravitačního provozu bez el. energie, by se musela KČOV 
vybudovat o cca 1/4 větší. 

3.1 Mechanické předčištění 
Součástí mechanického předčištění budou ručně nebo strojně stírané česle. V případě ručního stírání 
bude třeba denní obsluhy a údržby tohoto objektu. V případě strojního stírání bude třeba také denní 
přítomnosti obsluhy, ale odpadne část manuální práce kolem odstraňování shrabků. Dalším objektem 
bude vertikální (horizontální) lapák písku a štěrku, který nám odlehčí zanášení biologického rybníka 
sedimentem. Současně bude navržen tak, aby zachytil i část primárního kalu. Tento objekt bude buď 
částečně hladinově aerován, nebo zcela zakrytý. Toto opatření je z důvodů šíření zápachu při 
anaerobních procesech. 

3.2 Biologické čištění 
Prvním stupněm biologického čištění, který bude nahrazovat funkci HKF1, bude stavebně upravený 
biologický rybník o ploše 730m2 a objemu cca 800m3. Stavební úprava se bude týkat částečného 
odbahnění stávajícího sedimentu, položení hydroizolační fólie (doporučena EPDM), zpevnění dna 
položením betonových panelů (hrubého kameniva) pro bezpečné provozní odkalování sedimentu, 
vytvoření litorálních zón po obvodu biotopu a uložení aeračních elementů. Na otoku z této nádrže 
budou vybudovány norné stěny a sběrná síta, která budou zabraňovat průniku vodní biomasy v 
pevné podobě na vertikální kořenové filtry. 

Druhým stupněm budou impulsně plněné vertikální kořenové filtry o ploše 6x400m2, které budou 
zajišťovat dokončení kvalitní nitrifikace při kolísavosti účinnosti aerované biologické nádrže, která 
bude mít v zimním období sníženou účinnost. Současně budou významně čistit i ostatní sledované 
ukazatele. V případě výpadku el. energie jsou navržena tak, že nahradí dočasně zcela potřeby 
nitrifikace během nápravných opatření. 

Třetím stupněm jsou horizontální podpovrchově protékané kořenové filtry o ploše 6x600m2. V těchto 
filtrech převládá anaerobní proces, a proto dojde k částečnému nárůstu amoniakálního znečištění. Z 
tohoto důvodu je navržen čtvrtý stupeň čištěný. Tento stupeň se skládá ze skrápěného pískového 
filtru o ploše 2x600m2, který bude částečně naplněn speciálním sorbentem na fosfor a bude impulsně 
skrápěný. Zde dojde k odstranění nového amoniakálního zatížení a případných biologických výkyvů 
kořenových polí. 
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3.2.1  Fotodokumentace 
 

            

           Obr.č.4 – starý HKF                                            Obr.č.5 – nový VKF      

3.3 Kalové hospodářství 
 

Pro samostatnost celého čistícího systému jsou navržena kalová pole, na která se bude ukládat kal z 
primární sedimentace, vyplachovaný kal z revitalizace KF, pokosená mokřadní vegetace a případně 
biodpad z údržby areálu. 

Kalová pole jsou navržena dvě o plochách 2x300m2 a hloubce 1,5m.  
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4. EKONOMICKÁ BILANCE 
 

   4.1 Propočet pořizovacích nákladů  
Ceny jsou stanovovány dle současných ceníků stavebních prací. Ceny jednotlivých částí jsou u KF 
určovány z přepočtu na Kč/m2 a u ostatních konstrukcí dle srovnání s obdobnými realizovanými 
konstrukcemi a úpravami.   

        Úprava biologického rybníka……………………… 35 714 EUR 

         (odbahnění, fólie, štěrk, odtok) 

       Mechanického předčištění…………………………   17 857 EUR 

         (česle, lapák písku) 

       Novostavba HKF…………………………………………   257 148EUR 

         (kalová pole horizontální, potrubí) 

       Novostavba VKF……………………………………….. 321 428 EUR 

         (vertikální KF, potrubí) 

       Kalová pole………………………………………………    26 786 EUR 

        (fólie, potrubí) 

       Trubní rozvody……………..…………………………..  35 714 EUR 

         (regulační šachty, potrubí, měrná šachta)     

         Obslužná komunikace………………………………   17 857 EUR 

         (pouze hrubá štěrková)                   

                   ______________________________________________________ 

        Návrh celkem…………………………………………. 712 504  EUR               

4.2 Poznámka 
Je třeba podoknout, že stavbu KČOV lze bez větších obtíží realizovat na jednotlivé etapy, které můžou 
vznikat postupně s budováním veřejné kanalizace a následného napojení jednotlivých producentů. 
Pořizovací náklady je tedy možné rozdělit do menších celků a další kořenové filtry dobudovat až dle 
potřeby, nebo finančních  možností.  

 
 



 

11 
 

4.3 Popis provozních nákladů  
Provozní náklady se velmi liší dle konkrétních místních podmínek. U předmětné KČOV II. generace se 
skládají pouze z poučené obsluhy, která bude pouze občas kontrolovat plovák impulsního plnění a 
prázdnění kořenových filtrů. Běžný provoz je navržen bez spotřeby el. energie (případně minimální 
náklady, nebo solární energie). Údržba dále obsahuje čištění objektů mechanického čištění, 
kompostového kalového hospodářství, údržby objektů obslužných šachet, vzorkování OV a dalších 
opatření. Průměrně lze tyto úkony odhadovat u tohoto konkrétního typu ČOV na cca 0,04-
0,2 EUR/m3 odpadních vod.  

 

4.4 Stručné ekonomické vyhodnocení intenzifikací KČOV v ČR 
Od roku 1991 a minimálně během dalších 15 let, nebylo v podmínkách ČR dostatečné množství 
zkušeností s tímto druhem čištění odpadních vod. Přesto většina KČOV v ČR splňuje své limity pro 
vypouštění OV do vod povrchových bez větších obtíží. Díky výstavbě cca 300 obecních KČOV v ČR je 
také vhodné uvažovat o jejich intenzifikaci, aby mohly pokračovat ve své funkci v souladu s vývojem 
požadavků na jakost vypouštěných odpadních vod. Dle zkušeností s intenzifikací stávajících KČOV se 
ukazuje, že pořizovací náklady jsou vždy minimálně o 50% levnější, než výstavba nové aktivační ČOV, 
při srovnatelné účinnosti čištění. V mnoha případech může být úspora i větší a to až 75%. Při 
současném množství obecních KČOV (cca 300 objektů) a úspoře min. 50% pořizovacích nákladů, lze 
výpočtově obyvatelům (státu) uspořit na realizaci pouze intenzifikací stávajících KČOV (50 – 1200EO) 
až 1 miliardu korun. Správný návrh současně může uspořit obyvatelům měst a obcí až cca 25,-Kč/m3 
přečištěné odpadní vody. Dalším faktorem je, že na většinu stávajících KČOV na starších jednotných 
kanalizacích, přitékají více naředěné odpadní vody, se kterými by aktivační ČOV mohly mít problémy 
a bylo by pro jejich optimální provoz nutné přebudování veřejné jednotné kanalizace na oddílnou 
splaškovou, což je s ohledem na počet KČOV částka v miliardách korun. V případě intenzifikace KČOV 
lze budovat novou oddílnou splaškovou kanalizaci ve více etapách, dle investičních možností, protože 
nízké koncentrace znečištění nemají na funkčnost KČOV žádný vliv.     

ZÁVĚR 
Tato studie je vypracována pro posouzení realizovatelnosti záměru vybudování KČOV v obci Lehota 
pri Nitre. 

Záměr je v dané lokalitě s ohledem na stávající možnou kapacitu předmětných pozemků a současnou 
platnou legislativu možný. V dalších fázích projektové dokumentace, lze návrh optimalizovat dle 
reálných možností investora a konkrétní potřeby čištění OV. Současně lze, za zvýšení pořizovacích 
nákladů, zcela eliminovat potřebu el. energie. 

 

Dne 6. 3. 2014                                                                       Ing. Jaroslav Kršňák; Ing. Tereza Hudcová, Ph.D.  
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OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 
 

- Návrh dispozičního uspořádání KČOV - Lehota 
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