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1994 začátky přípravy ve fondech EU Phare

 Předvstupní program EU Phare 1994-2004 zahrnoval v 
sekci Cross Border Co-operation – Investice - Životní 
prostředí přes 25 ČOV od Višňové až po Znojmo a 
uzavření, sanaci a rekultivaci řady skládek.

 Dalšími investicemi byly dopravní stavby, především v 
příhraničí s Rakouskem, Bavorskem, Saskem a z části i 
s Polskem a Slovenskem. Prostřednictvím Phare CBC 
šlo do ČR více než 50% všech financí z EU. 

 S delegaturou EU spolupracovala také Technická 
implementační skupina ČR



1996 - 2
 Záměr financovat výstavbu ČOV pro obec Višňovou na Frýdlantsku, o 

kapacitě 500 EO se připravoval jako projekt financovaný z 
předvstupních fondů Phare Evropské Unie v r. 1996-7. Společnost PURE 
Abwassertechnik deklarovala, že používá k mechanicko – biologickému 
předčištění rákosová pole s povrchovým naplavováním odpadních vod, 
s hrubými nečistotami rozmělněnými v čerpadlech s drtícím zařízením a 
nepotřebuje tedy předřadit žádný septik. Odpadní vody z obecní 
kanalizace se musely v každém případě přečerpávat a bylo jen dílčí 
otázkou, do jaké výšky. Ve výsledku se ukázalo, že obchodní deklarace 
PURE Abwassertechnik nesedí zcela a úplně s výsledkem a musely být 
provedeny určité úpravy na přítoku, nicméně čistírna vykazuje 
dlouhodobě – 18 let – spolehlivé výsledky a vysokou účinnost. 
Standardní splašky jsou čištěny s účinností 94% dle BSK5 a 90% dle 
CHSK, dlouhodobý průměr na odtoku je 17 mg/l BSK5 a 60 mg/l CHSK. 
Doba úspěšného provozu již přesáhla standardně počítanou životnost 
běžných mechanicko-biologických čistíren. 



Obec Višňová – oblast Frýdlantska



Lokalita Višňová 



Lom TURÓW – Polsko, rok 2001



Elektrárna Bogatynia, rok 2001 



Umístění ČOV
musí respektovat 
povodně!

Smědá prům.Q 3,6 m3/s

Višňovský pot. + 

Minkovický pot. 

Jednoletá voda 10 m3/s



Výstražné příklady 1997



Projektový podklad 1996 pro 30 EO 



Hlavní projektový podklad 
1996 - 30 EO

1997 proběhla EIA, stavební povolení a 1998 

výběr dodavatele 



Hlavní projektové parametry
 Plocha nádrží celkem 7000 m2

 Více než 10 m2 na EO 

 Dvoustupňový horizontální průtok 

 Výška na kopci nad obcí 25 m 

 Plán investice 4,9 mil.Kč z toho dotace EU 2,7 mil. Kč 



Schéma rozmístění jednotlivých nádrží



Zahájení výstavby – květen 2000 



Výstavba KČOV ve Višňové

Terénní úpravy



Pokládání izolace



Pokládka vsakovacích trubek



Pokládání krycí geotextilie



Navážení filtrační vrstvy



Celkový pohled na staveniště



Krátce po osázení



Porost na konci května 2000



Celkový pohled na sekundární stupeň



Starostka na inspekci 13.6.2001



Rozkvetlá čistírna



Porost po roce – říjen 2001



Odtokový objekt



Deska na měrném objektu



Provozní výsledky I. BSK5 zk.prov do r.2008 

přítok průměr 2001-8

ukazatel

281,0 BSK5

575,2 CHSK(Cr)

4,3 dusičnany

33,8 dusík amoniakální

0,1 dusík dusitanový

74,4 Nanorg

11,4 fosfor celkový

10,2 fosfor fosforečnany

171,7 NL sušené

7,2 pH

odtok průměrmg/l

17,0 BSK5

60,2 CHSK(Cr)

69,5 dusičnany

13,8 dusík amoniakální

10,8 dusík dusitanový

31,5 Nanorg

2,6 fosfor celkový

2,6 fosfor fosforečnany

9,5 NL sušené

6,9 pH

94,0% Účinnost dle BSK5

89,5% Účinnost dle CHSK(Cr)
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2013 Průměr výstup
 BSK5 4,42

 Dusičnany  NO3 0,00 

 dusík amoniakální NH4 8,03

 dusík celkový Nc 4,90

 fosfor celkový Pc 2,27 

 fosfor fosforečnanový PO4 0,00

 CHSKCr 37,83 

 NL sušené 6,83 

 pH                     6,70



Kalové pole před rekonstrukcí



Nánosy kalu



Kalové pole po rekonstrukci



Závěrečné zhodnocení:
Na výstupu mělo být podle projektu a obchodní nabídky

denně asi 110 m3 vyčištěných vod s touto kvalitou:

BSK5 1 - 10 mg/l – je dodrženo až v posledních letech po

úpravách

CHSK(Cr) 5 - 50 mg/l – dtto

NL max. 20 mg/l – pouze tento parametr se ve

skutečnosti podařilo od počátku dodržet. Vodoprávní

povolení byla však vydávána s větším přiblížením

k zákonnému požadavku a platným nařízením vlády.

Čistírna je v souladu s moderními požadavky na čištění

odpadních vod z menších obcí do 500 EO.

Návrh a doplněk kořenové čistírny pro obec Višňová

prokázal, že nejen umíme vyprojektovat a připravit světově

progresivní dílo dobře zapadající do krajiny, ale také jej

zrealizovat a dobře provozovat.



1997  příprava sanace a rekultivace skládky 
Kristýna z EU Phare



Kristýna  rok 2000





Kristýna rok 2001 z téhož místa



Nisa je zde hraničním tokem



Dokončený povrch 2001



Stav 2009



2009 stav sanace a rekultivace skládky Kristýna u 
Hrádku nad Nisou – trojný hraniční bod

Děkuji Vám za pozornost

Ing. Jiří Klicpera CSc.

klicpera@iol.cz

602 649 164 
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