
PŘÍLOHA a): 

 

Majetek „Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná“ 
- ve vlastnictví Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou   

 

Vstupní šachty 

jsou běžného provedení, průměru 1 m. Spodní část je monolitická z prostého betonu nebo 

prefabrikovaná, na ní jsou osazeny šachtové přímé skruže a přechodová skruž. Vstup do 

šachet umožňují kapsová a vidlicová litinová stupadla. 

 

Čerpací jímky 

 – 155 ks, slouží pro přečerpávání splaškových vod od jednotlivých nemovitostí z míst, kde 

není gravitační připojení. Podstata systému je v osazení domovních plastových čerpacích 

jímek DN 800 mm u každé nemovitosti, do těchto jímek jsou svedeny splaškové vody z 

objektu. Z jímky jsou objemovým čerpadlem vybaveným mělnícím zařízením 

dopravovány splašky tlakovým potrubím přípojky do systému tlakové kanalizace. 

Čerpadlo funguje na volumetrickém (objemovém) principu, tzn., že čerpadlo s výkonem 

1,1 kW dodává konstantní objem 40 l/min. Dostatečný výkon čerpadla je dán tím, že je 

schopno překonat ztráty převýšením až 60 m, resp. ztráty v potrubí způsobené vzdálenosti 

5 - 8 km. Činnost čerpadla je ovládána automatikou v závislosti na výšce hladiny 

splaškových vod v čerpací jímce. Ovládací automatika umožňuje signalizaci provozních 

stavů. Signalizace poruchy čerpání je světelná (tj. součástí dodávky čerpací jímky). 

Bezporuchový provoz technologické části čerpacích jímek je zajištěn dvěma plováky min. 

a max. hladiny. Tímto je zajištěna minimální akumulace, tj. min. zdržení odpadních vod 

v systému, tak aby nedocházelo k anaerobním procesům splaškových vod v čerpacích 

jímkách. Akumulační prostor v čerpací jímce je 360 l. Tím je zajištěna akumulace na 1 den 

pro rodinný dům při max. spotřebě vody. Čerpadlo musí mít z důvodu chlazení 

elektromotoru trvalý ponor min. 530 mm. 

Domovní čerpací jímka a její vybavení se skládá z: 

 - vodotěsné plastové šachty z PP průměr 800mm  

- objemového čerpadla AQK-04-N3 (AQ SPOL) nebo FORWASTE (PLASTY 

FRANK), Q=0,75 l/s, P=1,1kW, napětí 400V 

 - pojistného ventilu 0,8 MPa 

 - zpětné klapky 

 - automatiky ovládání čerpadla 

 - kulového uzávěru.  

Napojení gravitační přípojky z domovní instalace do čerpací jímky je pomocí pryžové 

těsnící manžety „in-situ“. Tato spojka zajišťuje vodotěsné propojení pro potrubí PVC 

průměru 110, 160, 200. Pro výtlačné potrubí je ve stěně šachty z výroby navařena 

průchodka - trubka z PP DN 80 délky 150 mm jako prostup. Výtlak z PEHD 40 je utěsněn 

pomocí prostupového těsnění LS 300-5 segmentů na 1 prostup. Součástí dodávky čerpací 

jímky je elektro-ovládací skříňka (1 HSV 01) s automatikou, která umožňuje signalizaci 

provozních stavů, poruchy. Součástí ovládací skříňky je proudový chránič 30 mA, vstupní 

svorkovnice je 5 x 6 mm. Umístění skříňky (max. 6 m od čerpací jímky) je na zdi nebo 

samostatně stojící na sloupku a je určeno investorem po dohodě s majitelem domu. 

Domovní čerpací jímky jsou řešené s betonovou přechodovou deskou (AP-F 800/625x150 

Z) s lehkým poklopem Begu A30 nebo pojezdné s poklopem Begu tř. B125 a deskou  AP-

F 800/625x200 Z. 

 

 



Čerpací stanice 
- stavebně je čerpací stanice železobetonový prefabrikát kruhového průřezu DN 1500 – 

2500. Vstup do ČS je pomocí stupadel. V stropní desce jsou osazeny dva poklopy, jeden 

pro čerpadlo a jeden pro vlez. Prostupy v nádrži byly vyvrtány až na stavbě. Bet. 

prefabrikáty byly osazeny na podkladní beton tl. 150 mm. Spodní část ČS obsahuje 

vztlakovou pojistku. V čerpací šachtě je umístěno jedno ponorné čerpadlo se šroubovým 

odstředivým kolem. Druhé čerpadlo je uloženo ve skladu jako 100% nenamontovaná 

rezerva. Ve výtlaku čerpadel jsou osazeny uzávěry a zpětné armatury. Čerpadla jsou 

blokována proti chodu na sucho. Ovládání čerpadel je od zapínací a vypínací hladiny. 

Dodávka čerpadel je včetně rozvaděče. Čerpadla jsou nainstalována s patkovými koleny a 

jsou spouštěna pomocí vodících tyčí. Vytahování čerpadla z ČS je prováděno pomocí 

přenosného jeřábku. Vystrojení čerpací stanice – 1 x ponorné kalové čerpadlo se 

šroubovým odstředivým kolem (+ jedno čerpadlo jako 100% nenamontovaná rezerva), 

vodící tyče, armatury, tvarovky, ultrazvukové snímače pro měření hladin, rozvaděč – 

signalizace poruch, montáž, revize), plastový pilíř pro rozvaděč. Součástí čerpací šachty je 

elektrorozvaděč, plovákové snímače hladin, armatury na výtlačném potrubí od čerpadel. 

Je zabezpečen přenos poruch pomocí GSM. Pro případ dlouhodobého výpadku el. energie 

jsou v čerpacích stanicích osazeny havarijní bezpečnostní přepady DN 200. Přepady jsou 

zaústěny do vodoteče nebo do stávající dešťové kanalizace. 

 

Dolní Čermná 

 

1) Čerpací stanice „ČS 1“  
Druh stanice …………………………………………….. tlaková 

Průměr tělesa stavby …..................................................... DN 2000 

Hloubka ............................................................................. 4 metrů 

Užitný objem …………………………………................. 5,5 m3 

Pozemek parc. č. 4145/1, kat. území Dolní Čermná 

 

Strojní zařízení 

Ponorné čerpadlo  

Výtlak Q ………………………...…………... 5,5 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška H ………….……. 10 metrů 

Výkon P ……………………………………... 1,5 kW 

Typ: Hidrostal B0BQ-S01+BKBA2-GSEQ+NW1A2O-10-1,5 kW 

 

Bezpečnostní přepad 

Popis stoky viz kap. 43. Kanalizace v Dolní Čermné bod 49) 

 

2) Čerpací stanice „ČS 2“ 
Druh stanice …………………………………………….. tlaková 

Průměr tělesa stavby …..................................................... DN 2000 

Hloubka ............................................................................. 3,5 metrů 

Užitný objem …………………………………................. 3 m3 

Pozemek parc. č. 2366/7, kat. území Dolní Čermná 

 

Strojní zařízení 

Ponorné čerpadlo 

Výtlak Q ……………….……...…………….. 5 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška H ………….……. 5 metrů 



Výkon P ……………………………………... 0,75 kW 

Typ: Hidrostal B0BQ-T01+BKBA4-GSEQ+NW1A2O-10-0,75 kW 

 

 

Bezpečnostní přepad 

Popis stoky viz kap. 43. Kanalizace v Dolní Čermné bod 50) 

 

3) Čerpací stanice „ČS 3“ 
Druh stanice …………………………………………….. tlaková 

Průměr tělesa stavby …..................................................... DN 2000 

Hloubka ............................................................................. 3 metry 

Užitný objem …………………………………................. 3 m3 

Pozemek parc. č. 4127/5, kat. území Dolní Čermná 

 

Strojní zařízení 

Ponorné čerpadlo  

Výtlak Q …………………………...….…….. 5,5 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška H ………….……. 12 metrů 

Výkon P ……………………………………... 1,5 kW 

Typ: Hidrostal B0BQ-S01+BKBA2-GSEQ+NW1A2O-10-1,5 kW 

 

Bezpečnostní přepad 

Popis stoky viz kap. 43. Kanalizace v Dolní Čermné bod 51) 

 

4) Čerpací stanice „ČS 4“ 
Druh stanice …………………………………………….. tlaková 

Průměr tělesa stavby …..................................................... DN 2000 

Hloubka ............................................................................. 3,5 metrů 

Užitný objem …………………………………................. 3 m3 

Pozemek parc. č. 2233/2, kat. území Dolní Čermná 

 

Strojní zařízení 

Ponorné čerpadlo 

Výtlak Q ……... ………..………………..….. 5,5 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška H ………….……. 12 metrů 

Výkon P ……………………………………... 1,5 kW 

Typ: Hidrostal B0BQ-S01+BKBA2-GSEQ+NW1A2O-10-1,5 kW 

 

Bezpečnostní přepad 

Popis stoky viz kap. 43. Kanalizace v Dolní Čermné bod 52) 

 

5) Čerpací stanice „ČS 5“ 
Druh stanice …………………………………………….. tlaková 

Průměr tělesa stavby …..................................................... DN 2000 

Hloubka ............................................................................. 3 metry 

Užitný objem …………………………………................. 5 m3 

Pozemek parc. č. 4082/1, kat. území Dolní Čermná 

 

Strojní zařízení 

Ponorné čerpadlo 



Výtlak Q ……………...….………………….. 5 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška H ………….……. 6 metrů 

Výkon P ……………………………………... 0,75 kW 

Typ: Hidrostal B0BQ-T01+BKBA4-GSEQ+NW1A2O-10-0,75 kW 

 

Bezpečnostní přepad 

Popis stoky viz kap. 43. Kanalizace v Dolní Čermné bod 53) 

 

6) Domovní čerpací jímky (DČS) 
Druh domovních čerpacích jímek ………..……………... tlakové 

Průměr jímky …………..................................................... PP DN 800 

Akumulační prostor v DČJ ……………………………… 360 l 

Počet domovních čerpacích jímek ………………………. 93 ks 

 

Strojní zařízení 

Objemové čerpadlo 

Výtlak Q ……………...…...…….... 0,75 l/s  

Výkon P …………………………... 1,1 k W 

Typ: AQK-04-N3 (AQ SPOL) nebo FORWASTE (PLASTY FRANK) 

 

Horní Čermná 

 

7) Čerpací stanice „ČS 1“, resp. HČS (hlavní přečerpávací stanice) 
Druh stanice …………………………………………….. tlaková 

Průměr tělesa stavby …..................................................... DN 3000 

Hloubka ............................................................................. 4,4 metry 

Užitný objem …………………………………................. 40 m
3
 

Pozemek parc. č. 1703/5, kat. území Horní Čermná 

 

Strojní zařízení 

Ponorné čerpadlo (2 ks) 

Výtlak Q ……………..……………...…...….. 15 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška H ………….……. 23 metrů 

Výkon P ……………………………………... 7,5 kW 

Typ: Hidrostal C0CQ-M010D+CNYT2-GSEQ+NAB1-10-7,5kW 

 

Bezpečnostní přepad 

Popis stoky viz kap. 43. Kanalizace v Horní Čermné bod 37) 

 

8) Čerpací stanice „ČS 2“ 
Druh stanice …………………………………………….. tlaková 

Průměr tělesa stavby …..................................................... DN 2500 

Hloubka ............................................................................. 4 metry 

Užitný objem …………………………………................. 10 m
3
 

Pozemek parc. č. 3936/2, kat. území Horní Čermná 

 

 

Strojní zařízení 

Ponorné čerpadlo 

Výtlak Q ……………..……………...…...….. 5,5 l/s 



Výtlačná (dopravní) výška H ………….……. 8 metrů 

Výkon P ……………………………………... 1,5 kW 

Typ: Hidrostal B0BQ-S01+BKBA2-GSEQ+NW1A2O-10-1,5 kW 

 

Bezpečnostní přepad 

Popis stoky viz kap. 43. Kanalizace v Horní Čermné bod 38) 

 

9) Čerpací stanice „ČS 3“ (III. etapa 2017) 
Druh stanice …………………………………………….. tlaková 

Průměr tělesa stavby …..................................................... DN 2000 

Hloubka ............................................................................. 3 metry 

Užitný objem …………………………………................. 3 m
3
 

Pozemek parc. č. 7347/18, kat. území Horní Čermná 

 

Strojní zařízení 

Ponorné čerpadlo 

Výtlak Q ………………....………………….. 5,5 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška H ………….……. 10 metrů 

Výkon P ……………………………………... 1,5 kW 

Typ: Hidrostal B0BQ-S01+BKBA2-GSEQ+NW1A2O-10-1,5 kW 

 

Bezpečnostní přepad 

Popis stoky viz kap. 43. Kanalizace v Horní Čermné bod 39) 

 

10) Čerpací stanice „ČS 4“ 

Druh stanice …………………………………………….. tlaková 

Průměr tělesa stavby …..................................................... DN 2000 

Hloubka ............................................................................. 3 metry 

Užitný objem …………………………………................. 2,5 m
3
 

Pozemek parc. č. 1816/1, kat. území Horní Čermná 

 

Strojní zařízení 

Ponorné čerpadlo  

Výtlak Q ……………..………………...……. 5,5 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška H ………….……. 6 metrů 

Výkon P ……………………………………... 1,5 kW 

Typ: Hidrostal B0BQ-S01+BKBA2-GSEQ+NW1A2O-10-1,5 kW 

 

Bezpečnostní přepad 

Popis stoky viz kap. 43. Kanalizace v Horní Čermné bod 40) 

 

 

11) Čerpací stanice „ČS 5“ 

Druh stanice …………………………………………….. tlaková 

Průměr tělesa stavby …..................................................... DN 2000 

Hloubka ............................................................................. 3 metry 

Užitný objem …………………………………................. 5 m
3
 

Pozemek parc. č. 1254/1, kat. území Horní Čermná 

 

Strojní zařízení 



Ponorné čerpadlo 

Výtlak Q (projektovaný) …………...……….. 5,5 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška H ………….……. 10 metrů 

Výkon P ……………………………………... 1,5 kW 

Typ: Hidrostal B0BQ-S01+BKBA2-GSEQ+NW1A2O-10-1,5 kW 

 

Bezpečnostní přepad 

Popis stoky viz kap. 43. Kanalizace v Horní Čermné bod 41) 

 

12) Čerpací stanice „ČS 6“ 
Druh stanice …………………………………………….. tlaková 

Průměr tělesa stavby …..................................................... DN 2000 

Hloubka ............................................................................. 2,5 metrů 

Užitný objem …………………………………................. 6 m
3
 

Pozemek parc. č. 1356/7, kat. území Horní Čermná 

 

Strojní zařízení 

Ponorné čerpadlo 

Výtlak Q ……………….………………...….. 5,5 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška H ………….……. 12 metrů 

Výkon P ……………………………………... 1,5 kW 

Typ: Hidrostal B0BQ-S01+BKBA2-GSEQ+NW1A2O-10-1,5 kW 

 

Bezpečnostní přepad 

Popis stoky viz kap. 43. Kanalizace v Horní Čermné bod 42) 

 

13) Čerpací stanice „ČS 7“ 
Druh stanice …………………………………………….. tlaková 

Průměr tělesa stavby …..................................................... DN 2000 

Hloubka ............................................................................. 4,5 metrů 

Užitný objem …………………………………................. 3 m
3
 

Pozemek parc. č. 3943/1, kat. území Horní Čermná 

 

Strojní zařízení 

Ponorné čerpadlo 

 Výtlak Q (projektovaný) …...……………….. 5,5 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška H ………….……. 10 metrů 

Výkon P ……………………………………... 1,5 kW 

Typ: Hidrostal B0BQ-S01+BKBA2-GSEQ+NW1A2O-10-1,5 kW 

 

Bezpečnostní přepad 

Popis stoky viz kap. 43. Kanalizace v Horní Čermné bod 43) 

 

14) Domovní čerpací jímky (DČS) 
Druh domovních čerpacích jímek ………………………. tlakové 

Průměr jímky …………..................................................... PP DN 800 

Akumulační prostor v DČJ ……………………………… 360 l 

Počet domovních čerpacích jímek ………………………. 62 ks 

 

Strojní zařízení 



Objemové čerpadlo 

Výtlak Q (projektovaný) …...…….. 0,75 l/s  

Výkon P …………………………...1,1 k W 

Typ: AQK-04-N3 (AQ SPOL) nebo FORWASTE (PLASTY FRANK) 

 

4.3. SITUACE A POPIS KMENOVÝCH STOK, ÚDAJE O DÉLKÁCH, 

MATERIÁLECH A PROFILECH 

 

Kanalizace v Dolní Čermné 
 

1) Kanalizační stoka „A“ ………………………………… gravitační 
Jmenovitá světlost stoky .................................................. PP UR2 DN 300 (2884 m)  

                                            PP UR2 DN 250 (39 m) 

Celková délka stoky ......................................................... 2923 metrů 

Počet revizních šachet ………………………………….. 88 ks (Š A-1 – Š A-84) 

- napojena do ČOV kanalizace 

 

2) Kanalizační stoka „Ab“ ………………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 94 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „A“ mezi Š A-21 a Š A-22 

 

3) Kanalizační stoka „Aba“ ………………………………. tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 10 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „Ab“ 

 

4) Kanalizační stoka „Ac“ ………………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dnN 50 

Celková délka stoky .......................................................... 34 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „A“ mezi šachty Š A-28 a Š A-29 

 

5) Kanalizační stoka „Ad“ ………………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 93 metrů 

- napojena do  Š A-32 stoky „A“  

 

6) Kanalizační stoka „Ae“ ………………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 85 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „A“ mezi Š A-33 a Š A-34 

 

7) Kanalizační stoka „Ag“ ………………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 70 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „A“ mezi Š A-69 a Š A-70 

 

8) Kanalizační stoka „Ai“ ……………………………….... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 430 metrů 

- napojena do šachty Š A-75a kanalizační stoky „A“ 



 

9) Kanalizační stoka „A1“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 111 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 3 ks (Š A1-1 – Š A1-3) 

- napojena do šachty Š A-17 kanalizační stoky „A“ 

 

10) Kanalizační stoka „A2“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 300 (49 m) 

                KG DN 150 (5 m) 

Celková délka stoky .......................................................... 54 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 1 ks (Š A2-1) 

- napojena do šachty Š A-19 kanalizační stoky „A“ 

 

11) Kanalizační stoka „A3“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 86 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 2 ks (Š A3-1 a Š A3-2) 

- napojena do šachty Š A-31 kanalizační stoky „A“ 

 

12) Kanalizační stoka „A5“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 200 

Celková délka stoky .......................................................... 40 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 1 ks (Š A5-1) 

- napojena do šachty Š A-42 kanalizační stoky „A“ 

 

13) Kanalizační stoka „A6“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 84 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 4 ks (Š A6-1 – Š A6-4) 

- napojena do šachty Š A-61 kanalizační stoky „A“ 

 

14) Kanalizační stoka „A7“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 101 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 5 ks (Š A7-1 – Š A7-5) 

- napojena do šachty Š A-66 kanalizační stoky „A“ 

 

15) Kanalizační stoka „A8“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 147 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 5 ks (Š A8-1 – Š A8-5) 

- napojena do šachty Š A-79 kanalizační stoky „A“ 

 

16) Kanalizační stoka „B“ ………………………………..... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 75 

Celková délka stoky .......................................................... 121 metrů 

- napojena do šachty Š A-11 kanalizační stoky „A“ 

- počátek v čerpací stanici „ČS1“ 

 



17) Kanalizační stoka „Ba“ ………………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 52 metrů 

- napojena do tlakové kanalizační stoky „B“ 

 

18) Kanalizační stoka „B1“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 90 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 5 ks (Š B1-1 – Š B1-5) 

- napojena do šachty čerpací stanice „ČS1“ 

 

19) Kanalizační stoka „B1a“ ………………………………. gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 73 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 2 ks (Š B1a-1 a Š B1a-2) 

- napojena do šachty Š B1-3 kanalizační stoky „B1“ 

 

20) Kanalizační stoka „B2“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 310 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 11 ks (Š B2-1 – Š B2-11) 

- napojena do čerpací stanice „ČS1“ 

 

21) Kanalizační stoka „B2a“ ………………………………. gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 88 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 2 ks (Š B2a-1 a Š B2a-2) 

- napojena do šachty Š B2-3 kanalizační stoky „B2“ 

 

22) Kanalizační stoka „B2b“ ………………………………. gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 216 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 8 ks (Š B2b-1 a Š B2b-8) 

- napojena do šachty Š B2-7 kanalizační stoky „B2“ 

 

23) Kanalizační stoka „B2c“ ………………………………. tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 110 metrů 

- napojena do šachty Š B2-9 kanalizační stoky „B2“ 

 

24) Kanalizační stoka „C“ ………………………………..... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 75 

Celková délka stoky .......................................................... 156 metrů 

- napojena do šachty Š A-28 kanalizační stoky „A“ 

- počátek ve spojnic kanalizační stoky „Ca“ a kanalizační stoky „Cb“ 

 

25) Kanalizační stoka „Ca“ ………………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 75 

Celková délka stoky .......................................................... 140 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „C“ 



- počátek v čerpací stanici „ČS 3“ 

 

26) Kanalizační stoka „Ca2“ ………………………………. tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 252 metrů 

- napojena do čerpací stanice „ČS3“ 

 

27) Kanalizační stoka „Ca2a“ ……………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 28 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „Ca2“ 

 

28) Kanalizační stoka „Cb“ ………………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 75 

Celková délka stoky .......................................................... 450 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „C“ 

- počátek ve spojnici kanalizační stoky „Cb“ a kanalizační stoky „Cba“ 

 

29) Kanalizační stoka „Cba“ ………………………………. tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 75 

Celková délka stoky ..........................................................101 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „Cb“ 

- počátek v čerpací stanici „ČS 4“ 

 

30) Kanalizační stoka „Cc“ ………………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 75 

Celková délka stoky .......................................................... 26 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „C“ 

- počátek v čerpací stanici „ČS 2“ 

 

31) Kanalizační stoka „D“ ………………………………..... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 282 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 8 ks (Š D-1 – Š D-8) 

- napojena do šachty Š A-29 kanalizační stoky „A“ 

 

32) Kanalizační stoka „D1“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 27 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 1 ks 

- napojena do šachty Š D-4 kanalizační stoky „D“ 

 

 

33) Kanalizační stoka „E“ ………………………………..... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 123 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 4 ks (Š E-1 – Š E-4) 

- napojena do čerpací stanice „ČS 5“ 

 

34) Kanalizační stoka „Ea“ ………………………………... tlaková  



Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 75 

Celková délka stoky .......................................................... 27 metrů 

- napojena do  šachty Š A-61 kanalizační stoky „A“ 

- počátek v čerpací stanici „ČS 5“ 

 

35) Kanalizační stoka „Eb“ ………………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 56 metrů 

- napojena do stávající kanalizační stoky 

- počátek v čerpací stanici „ČS 6“ 

 

36) Kanalizační stoka „Ec“ ………………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 110 metrů 

- napojena do stávající kanalizační stoky 

 

37) Kanalizační stoka „OSA2“ ………………………………. gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 300 

Celková délka stoky .......................................................... 72 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 2 ks 

 

38) Odvodnění stávajícího propustku ..…………………… gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 36 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 1 ks 

- napojena do šachty Š OB-2 obtoku ČOV do recipientu „OB“ 

- počátek v revizní šachtě u silničního propustku  

 

39) Odvodnění komunikace ČOV……..…………………… gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PVC KG DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 35 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 1 ks 

 

40) Obtok ČOV do recipientu „OB“ ……………………… gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 400 

Celková délka stoky .......................................................... 44 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 3 ks (Š OB-1 – Š OB-3) 

 

- vyústění výustním objektem do vodního toku 

- počátek v šachtě Š A-2 kanalizační stoky „A“ 

 

41) Odtok z ČOV …………………………………………… gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 9 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 0 ks 

- napojena do šachty Š OB-3 obtoku ČOV do recipientu „OB“ 

- počátek v měrném objektu „MO“ 

 

42) Přepojení stávající kanalizace ………………………… gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 



Celková délka stoky .......................................................... 5 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 1 ks 

- napojena do šachty Š A-24 kanalizační stoky „A“  

 

43) Přepojení stávající kanalizace ………………………… gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... KG DN 150 

Celková délka stoky ..........................................................7 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 1 ks (s dešť. oddělovačem) 

- napojena do šachty Š A-39 kanalizační stoky „A“  

 

44) Přepojení stávající kanalizace ………………………… gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 6 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 1 ks (Š D-2a) 

- napojena do šachty Š D-2 kanalizační stoky „D“  

 

45) Přepojení stávající kanalizace ………………………… gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 160 

Celková délka stoky .......................................................... 5 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 1 ks 

- napojena do šachty Š D-7 kanalizační stoky „D“ 

 

46) Bezpečnostní přepad od ČS 1…………………..……….gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 200 

Celková délka stoky .......................................................... 9 metrů 

Počet revizních šachet …………………………..………. 0 ks 

- vyústění do vodního toku Čermná s vybudovaným novým výustním objektem 

 

47) Bezpečnostní přepad od ČS 2…………………..……….gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 200 

Celková délka stoky .......................................................... 7 metrů 

Počet revizních šachet ……………………………….….. 0 ks 

- napojeno do stávající kanalizace 

 

48) Bezpečnostní přepad od ČS 3…………………..……….gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 200 

Celková délka stoky .......................................................... 3 metry 

Počet revizních šachet …………………………………... 0 ks 

- vyústění do vodního toku Čermná s vybudovaným novým výustním objektem 

 

49) Bezpečnostní přepad od ČS 4…………………..……….gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 200 

Celková délka stoky .......................................................... 3 metry 

Počet revizních šachet …………………………………... 0 ks 

- napojeno do stávající kanalizace 

 

50) Bezpečnostní přepad od ČS 5…………………..……….gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 200 

Celková délka stoky .......................................................... 4 metry 

Počet revizních šachet …………………………………... 0 ks 



- vyústění do vodního toku Čermná s vybudovaným novým výustním objektem 

 

Kanalizace v Horní Čermné 

 

1) Kanalizační stoka „A“ 

- dolní úsek kanalizační stoky „A“ …………………... gravitační 
Jmenovitá světlost stoky ...................................... PP UR2 DN 250   

Délka části stoky .................................................. 893 metrů 

Počet revizních šachet ………………………….. 26 ks (Š A-1 – Š A-26) 

- napojena do čerpací stanice „ČS 1“  

- počátek ve spojnici stoky „A“ (střední úsek) a stoky „D“   
 

- střední úsek kanalizační stoky „A“ ………………... tlaková 
Jmenovitá světlost stoky ...................................... PE dn 75  

Délka části stoky .................................................. 137 metrů 

- napojena do šachty Š A-26 stoky „A“ (dolní úsek)  

- počátek v čerpací stanici „ČS 2“  
 

- horní úsek kanalizační stoky „A“ ……………...…... gravitační 
Jmenovitá světlost stoky ...................................... PP UR2 DN 250  

Délka části stoky .................................................. 1471 metrů 

Počet revizních šachet ………………………….. 48 ks (Š A-29a – Š A-75) 

- napojena do čerpací stanice „ČS 2“  

- počátek v ukončení stoky „I“ 

 

2) Kanalizační stoka „A1“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 112 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 3 ks (Š A1-1 – Š A1-3) 

- napojena do šachty Š A-5 kanalizační stoky „A“ 

  - počátek v ukončení stoky „A1a“ 

 

3) Kanalizační stoka „A1a“ ..……………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 311 metrů 

- napojena do šachty Š A1-3 kanalizační stoky „A1“ 

- počátek v čerpací stanici „ČS 3“ 

 

4) Kanalizační stoka „Ab“ ..…………………………….... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 166 metrů 

- napojena do střední, tlakové části stoky „A“ 

 

5) Kanalizační stoka „A2“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 33 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 2 ks (Š A2-1 a Š A2-2) 

- napojena do šachty Š A-8 kanalizační stoky „A“ 

 

6) Kanalizační stoka „A3“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 



Celková délka stoky .......................................................... 115 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 4 ks (Š A3-1 a Š A3-4) 

- napojena do šachty Š A-17 kanalizační stoky „A“ 

 

7) Kanalizační stoka „B“ ..……………………………....... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 75 

Celková délka stoky .......................................................... 45 metrů 

- napojena do šachty Š A-2 kanalizační stoky „A“ 

- počátek v čerpací stanici „ČS 4“ 

 

8) Kanalizační stoka „B1“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 150 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 6 ks (Š B1-1 – Š B1-6) 

- napojena do čerpací stanice „ČS 4“ 

 

9) Kanalizační stoka „C“ ..……………………………....... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 75 

Celková délka stoky .......................................................... 46 metrů 

- napojena do šachty Š A-15 kanalizační stoky „A“ 

- počátek v čerpací stanici „ČS 5“ 

 

10) Kanalizační stoka „C1“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 222 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 12 ks (Š C1-1 – Š C1-12) 

- napojena do čerpací stanice „ČS 5“ 

 

11) Kanalizační stoka „D“ …………………………………. gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 341 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 9 ks (Š D-1 – D-9) 

- napojena do šachty Š A-26 kanalizační stoky „A“ 

 - počátek v ukončení stoky „Da“ 

 

12) Kanalizační stoka „D1“ ………………………………... gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 252 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 7 ks (Š D1-1 – Š D1-7) 

- napojena do šachty Š D-2 kanalizační stoky „D“ 

 

13) Kanalizační stoka „Da“ ..…………………………….... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 204 metrů 

- napojena do šachty Š D-9 kanalizační stoky „D“ 

 

14) Kanalizační stoka „E“ …………………………………. gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 155 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 7 ks (Š E-1 – E-7) 



- napojena do šachty Š A-29a kanalizační stoky „A“ 
 

 

15) Kanalizační stoka „F“ ….…………………………….... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 40 metrů 

- napojena do šachty Š A-29 kanalizační stoky „A“ 

 

16) Kanalizační stoka „G“ …………………………………. gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 223 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 8 ks (Š G-1 – E-8) 

- napojena do šachty Š A-34 kanalizační stoky „A“ 

 

17) Kanalizační stoka „H“ ..……………...……………….... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 75 

Celková délka stoky .......................................................... 91 metrů 

 

- napojena do šachty Š A-40 kanalizační stoky „A“ 

- počátek v čerpací stanici „ČS 6“ 

 

18) Kanalizační stoka „H1“ .………………………………. gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 105 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 7 ks (Š H1-1 – H1-7) 

- napojena do čerpací stanice „ČS 7“ 

 

19) Kanalizační stoka „H2“ .………………………………. gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 108 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 2 ks (Š H2-1 a H2-2) 

- napojena do čerpací stanice „ČS 6“ 

 

20) Kanalizační stoka „H3“ .………………………………. gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 195 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 7 ks (Š H3-1 a H3-7) 

- napojena do čerpací stanice „ČS 6“ 

 

21) Kanalizační stoka „Ha“ ..…….……...……………….... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 75 

Celková délka stoky .......................................................... 50 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „H“ 

- počátek v čerpací stanici „ČS 7“ 

 

22) Kanalizační stoka „I“ ..…….………...……………….... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 63 

Celková délka stoky .......................................................... 85 metrů 

- napojena do šachty Š A-75 kanalizační stoky „A“ 

- počátek ve spojnici kanalizační stoky „Ia“ a kanalizační stoky „Ib“ 

 



23) Kanalizační stoka „Ia“ …….………...……………….... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 63 (191 m) 

   …………………………………….PE dn 50 (63 m) 

Celková délka stoky .......................................................... 254 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „I“ 

 

24) Kanalizační stoka „Ia1“ ..….………...……………….... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 160 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „Ia“ 

 

25) Kanalizační stoka „Ia2“ ..….………...……………….... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 16 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „Ia“ 

 

26) Kanalizační stoka „Ib“ ....….………...……………….... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 256 metrů 

- napojena do kanalizační stoky „I“ 

 

27) Kanalizační stoka „J“ ....….………...…………..…….... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 50 

Celková délka stoky .......................................................... 45 metrů 

 

28) Kanalizační stoka „P“ ..………………………………... tlaková  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PE dn 160 

Celková délka stoky .......................................................... 661 metrů 

- napojena do šachty Š A-82 kanalizační stoky „A“ stavebního objektu SO.01 

- počátek v čerpací stanici „ČS 1“ 

 

29) Přepojení stávající kanalizace ………………………… gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 150 

Celková délka stoky .......................................................... 4 metry 

Počet revizních šachet …………………………………... 1 ks (Š A-38a) 

- napojena do šachty Š A-38a kanalizační stoky „A“ 

 

30) Bezpečnostní přepad od ČS 1 (HČS)…………..……….gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 200 

Celková délka stoky .......................................................... 19 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 0 ks 

- vyústění do vodního toku Čermná s novým výustním objektem 

 

31) Bezpečnostní přepad od ČS 2………  ………………… gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 200 

Celková délka stoky .......................................................... 37 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 0 ks 

- vyústění do vodního toku Čermná s novým výustním objektem 

 

32) Bezpečnostní přepad od ČS 3……  …………………… gravitační  



Jmenovitá světlost stoky ................................................... žebrované PP DN 200 

Celková délka stoky .......................................................... 30 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 0 ks 

- vyústění do Bájského potoka¨s novým výustním objektem 

 

33) Bezpečnostní přepad od ČS 4…………………..………………………… gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 200 

Celková délka stoky .......................................................... 10 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 0 ks 

- vyústění do vodního toku Čermná s novým výustním objektem 

 

34) Bezpečnostní přepad od ČS 5…………………..………………………… gravitační  
Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 200 

Celková délka stoky .......................................................... 1 metr 

Počet revizních šachet …………………………………... 0 ks 

- vyústění do vodního toku Čermná s novým výustním objektem 

 

35) Bezpečnostní přepad od ČS 6…………………..………………………… gravitační 
 Jmenovitá světlost stoky ................................................... PP UR2 DN 200 

Celková délka stoky .......................................................... 3 metry 

Počet revizních šachet …………………………………... 0 ks 

- vyústění do vodního toku Čermná se stávajícím výustním objektem 

 

36) Bezpečnostní přepad od ČS 7…………………..………………………… gravitační 
 Na stoce H1 napojen v šachtě naproti čp. 10 

Jmenovitá světlost stoky ................................................... PVC DN 250 

Celková délka stoky .......................................................... 19 metrů 

Počet revizních šachet …………………………………... 0 ks 

- vyústění do vodního toku Čermná s novým výustním objektem 

 

Podrobné informace o kanalizačních stokách a jejich rozmístění je zřejmé ze situace 

kanalizačních stok (zaměření skutečného provedení) v přílohové části č. 7 tohoto KŘ. 

 

4.4.   SITUACE A POPIS PŘÍPOJEK, ÚDAJE O DÉLKÁCH, MATERIÁLECH A 

PROFILECH 

 

Dolní Čermná 

1) Tlakové kanalizační přípojky (k jednotlivým nemovitostem)  

Jmenovitá světlost stok ..................................................... PE DN 40 

Celková délka stok ............................................................ 1313 metrů 

 

2) Veřejná část gravitačních kanalizačních přípojek (k jednotlivým nemovitostem 

Přípojky jsou zhotoveny z různých materiálů od DN 125 – 300 

Celková délka stok ............................................................ 635 metrů 

 

Holní Čermná 

1) Tlakové kanalizační přípojky (k jednotlivým nemovitostem)  

Jmenovitá světlost stok ..................................................... PE DN 40 



Celková délka stok ............................................................ 898 metrů 

 

2) Veřejná část gravitačních kanalizačních přípojek (k jednotlivým nemovitostem) 

Přípojky jsou zhotoveny z různých materiálů od DN 125 – 300 

Celková délka stok ............................................................ 620 metrů 

Podrobné informace o kanalizačních přípojkách a jejich rozmístění je zřejmé ze situace 

kanalizačních přípojek (zaměření skutečného provedení) v přílohové části č. 7 tohoto KŘ. 

 

4.5.  POPIS ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, JEJÍCH PARAMETRŮ, OBJEKTŮ A 

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ 

 

Stavební část ČOV 

Stavební část ČOV sestává ze zděné provozní budovy o jednom nadzemním podlaží se 

sedlovou střechou na stavební parcele č. 1070, zapsané v KN a z venkovních nádrží na 

pozemcích parc. č. 2856/5, 2856/6 a 2856/7, zapsaných v KN v kat. území Dolní Čermná. 

Druh přiváděných odpadních vod ………………… odpadní vody splaškové 

Druh čištění ……………………………………….. mechanicko – biologické + dočištění 

Projektové parametry - počet napojených EO .…………… 3200 

 

Navrhovaná kapacita ČOV a její zatížení 
 

Kapacita ČOV – 3200 EO 

Q24  512 m
3
/d  5,9 l/s 

Q24max  768 m
3
/d  8,9 l/s 

Qhmax    60 m
3
/hod  16,7 l/s 

Qdest  108 m
3
/hod  30,0 l/s 

 

Látkové zatížení ČOV 

BSK5 192,0 kg/d 375 mg/l 

CHSKCr 384,0 kg/d 750 mg/l 

NL 176,0 kg/d 344 mg/l 

Nc   35,2 kg/d   69 mg/l 

Pc   8,0 kg/d   16 mg/l 

 

Účinnost čištění – kvalita vody na odtoku 

 

Parametr 

 

Jednotka 

 

Množství 

 

 

  

hodnoty „p“ 

 

hodnoty „m“ 

 

CHSKCr 

 

mg/l 

 

100 

 

150 

 

BSK5 

 

mg/l 

 

20 

 

40 

 

NL 

 

mg/l 

 

25 

 

50 

 

N-NH4
+
 

 

mg/l 

 

5 

 

10 

    



 

Technický popis čistírenských objektů, strojní vybavení 

 

1. Čerpací jímka „ČJ“ 

Rozměry v mm (průměr x výška nádrže/h)….......... 2.500 x 6.900 

Užitný objem …………………………………........cca 6 m
3 

Materiál …………………………………………… železobetonová nádrž 

 

Strojní zařízení 

Jeřábek ruční 

Počet ………………………………………… 1 ks  

Nosnost …………………………………….... 100 kg 

Výška zdvihu …………………………..……..6 metrů 

 

Ponorná kalová čerpadla „P 1“ a „P 2“ – čerpání surové vody  

Počet ………………………………………… 2 + 1 ks (rezerva) 

Průtok Q …………………………………….. 9 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška h ….……….……. 12 metrů 

Příkon P ……………………………………... 3 kW 

 

Ponorná kalová čerpadla „P 3“ a „P 4“ – čerpání dešťových vod  

Počet ………………………………………… 2 + 1 ks (rezerva) 

Průtok Q …………………………………….. 15 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška h …….…….……. 12 metrů 

Příkon P ……………………………………... 3 kW 

 

2. Dešťová zdrž „DZ“ 

Rozměry v mm (délka x šířka x výška nádrže/h).... 2.250 x 2.250 x 4.500/3-4.000 

       2.250 x 2.250 x 4.500/3-4.000 

       1.500 x 1.000 x 4.500/4.000 

Užitný objem …………………………………........cca 50 m
3 

Materiál …………………………………………… železobetonová nádrž 

 

Strojní zařízení 

Ponorné čerpadlo „P 5“  

Počet ………………………………………… 1 ks 

Průtok Q …………………………………….. 6 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška h …….…….……. 7,5 metrů 

Příkon P ……………………………………... 1,5 kW 

 

 

3. Mechanické předčištění 

   - rotační bubnové síto 

 

      Strojní zařízení 

Rotační bubnové síto „RBS“  

Počet ……………………………………… 1 ks 

Průtok Q ……………………………………72 m
3
/h (20 l/s) 

Průlina ………………………………………6 mm 

Pc mg/l 2 6 



 

   - lapák písku „LP“ 

      Rozměry v mm (průměr x výška nádrže/h)…….800/1.200 x 5.600/4.800 

      Užitný objem …………………………………..cca 2,5 m
3
 

 

   - separátor písku 

 

      Strojní zařízení 

Separátor písku „SP“  

Počet ……………………………………….. 1 ks 

Průtok Qopt. ….……………………................5 l/s 

Příkon P……………………………………   0,55 kW 

Příkon vyhřívání P …….………………..…...0,6 kW 

 

4. Biologický reaktor 

Počet nádrží ……………………………………...…….. 2 ks 

Materiál ………………………………………………… železobetonová nádrž 

Rozměr jedné nádrže …................................................... 12 x 11 x 4,5 metrů 

Hloubka nádrží ................................................................. 4 metry 

Plocha separace SD ……………………………………..  4 x 14,1 m
2 

= 56,4 m
2
 

Objem separace VD …………………………………….. 4 x 13,0 m
3
 = 52 m

3
 

Objem denitrifikace VDN ……………………………….. 2 x 108 m
3
 = 216 m

3
 

Objem nitrifikace VAA ………………………………….. 2 x 382 m
3
 = 764 m

3
 

Celkový objem reaktoru VT …………………………….. 2 x 516 m
3
 = 1032 m

3
 

 

Základní části 

 

předřazená denitrifikační část 

část nitrifikační 

část dosazovací – separace 

  

Strojní zařízení 

Míchadla „PM 1“ a „PM 2“  

Počet ………………………………………… 2 ks  

Otáčky ………………………………………. 1390 ot./min. 

Příkon P ……………………………………... 2 kW 

 

Dávkovací čerpadlo „SF“  

Počet ………………………………………… 1 ks 

Průtok Q …………………………………….. 1 - 7 l/hod. 

Příkon P ……………………………………... 0,37 kW 

 

 

Dmychadla „DM 1“ a „DM 2“  

Počet ………………………………………… 2 ks 

Průtok Q …………………………………….. 4,27 m
3
/min.  

Otáčky ………………………………………. 2748 ot./min. 

Příkon P ……………………………………... 7,5 kW 

 

Kompresor Orlík PKS 25 



Počet ………………………………………… 1 ks 

Příkon P ……………………………………... 075 kW 

 

5. Velín 

 

6. Kalové hospodářství 

 

   - zásobník kalu „ZK“ 

      Rozměry v mm (délka x šířka x výška nádrže/h)   6.000 x 7.200 x 4.500/4000 

      Užitný objem ……………………………………cca 160 m
3 

 

      Strojní zařízení 

Čerpadla „P 6“, „P7“  

Počet ………………………………… P 6 1 ks, P-7 1 ks 

Průtok Q …………………………….. 4 l/s 

Výtlačná (dopravní) výška h ..………. 7,5 mm 

Příkon P ……………………………... 0,55 kW 

 

   - odvodnění kalu 

 

Strojní zařízení 

 

Pásový kalolis „F 600 NZ – celoerezové provedení“ 

Počet ………………………………… 1 ks 

Rozměry v mm..………………………2.780 x 1150 x 1700m 

Kapacita ……………………………... 2 – 5 m
3
/hod. 

Šířka síta ……………………………... 0,8 m 

Příkon P ………………..…………….. 0,55 kW 

Potřeba ostřikové vody………………..min. 6 m
3
/hod 

        

Příslušenství 

a) Chemické hospodářství – kapacita 300-900 l/hod 

- rozpouštěcí plastová nádrž o objemu 500 l (1.100 x 1000 x600 mm) 

- šnek. dávkovač prášk. flokul. s čas. spínačem, zásobník 10 kg 

- smáčecí rampa dávkovaného prášku, ovládací ruční ventil 1“ 

- pomaloběžné míchadlo se dvěma míchacími segmenty 322 ot./min 

- dořeďovací trasa se statickým směšovačem, rotametrem, tlakoměrem 

- přepouštěcí elektromagnetický ventil 2“ 

- 2x elektromagnetický ventil na vodu 1“ 

- 2x hladinový spínač 

- zásobní plastová nádržo obsahu 1000 l l(1.500 x 1000 x800 mm) 

- dávkovací čerpadlo s regulací za chodu 0,55 kW 

- pomaloběžné míchadlo 200 ot./ min., 0,55 kW 

- 2x hladinový spínač 

- vypouštěcí ventil 2“ 

b) Dopravník 

 Šířka 0,3 m 

 Délka 5-6 m 

 Příkon P 3,0 kW 

 



7. Měrný objekt „MO“ 

Materiál ……………………………válcová plastová polypropylen. nádrž DN 1000 

Typ…………………………………Parshallův žlab 

Nátok ………………………………PVC DN 200 (Q =´0-20 l/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


