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A. Co je ENCELADUS 
ENCELADUS je telemetrický systém umožňující trvalé on‐line monitorování a řízení procesů 

souvisejících s dodávkou a čištěním vody. Typicky může být využíván pro vzdálený dohled  

nad provozem ČOV nebo pro provádění odečtu vodoměrů. 

 

Z ČEHO SE SYSTÉM ENCELADUS SKLÁDÁ 

Systém se obecně skládá z těchto částí: 

• ovládací jednotky 

• sestavy čidel a senzorů 

• přenosové sítě (soustavy) 

• dohledového softwaru (serveru)  

Ovládací jednotky provádí odečet hodnot z připojených čidel, jako např. množství odebrané 

vody, provozní stavy ČOV či parametry nátoku a odtoku, a to včetně některých chemických 

vlastností. Do systému ENCELADUS lze připojit zařízení nejen naší výroby, ale i jiných 

dodavatelů. Přenosovou soustavu může tvořit síť Internet, lokální radiové datové sítě či jejich 

kombinace. Pro individuální instalace je nejjednodušší možností připojení monitorovaných 

zařízení prostřednictvím technologie GPRS/LTE. A konečně, dohledový software slouží  

ke sběru dat z jednotlivých čidel a modulů, jejich zpracování a vizualizaci. Na základě 

odečítaných hodnot lze např. automaticky rozesílat varované SMS zprávy či e‐maily, nebo 

naopak vzdáleně měnit a nastavovat některé parametry, a tím jednotlivá zařízení a procesy 

ovlivňovat a řídit. 

 

JAK PROBÍHÁ MONITORING ČOV 

V rámci systému ENCELADUS jsou všechna „kritická” místa ČOV osazena příslušnými čidly  

a moduly, pomocí nichž je možno kompletně monitorovat a příp. i řídit její provoz. Odečítaná 

data jsou automaticky odesílána na server systému. 

V systému je monitorován zejména stav: 

• ovládací jednotky a přístupu k ČOV 

• dmychadla a procesu vzduchování 

• výšky kalu (v „aktivaci” / externí jímce) 

• nátoku a odtoku 
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Obr. 1 Struktura telemetrického systému ENCELADUS 
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JAK FUNGUJE ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV) 

Všechny mechanicko-biologické ČOV pracují principiálně ve třech krocích: 

1. Odpadní voda přitéká do nátokové části, přičemž je zbavena hrubých nečistot. 

2. Dále je voda dávkována do aktivační části, kde probíhá vlastní biologický proces čištění 

pomocí tzv. aktivovaného kalu. Tato sekce je provzdušňována, přičemž intenzita provzdušnění 

přímo ovlivňuje samotný proces čištění. 

3. Směs vody a kalu natéká do dosazovací nádrže, kde kal sedá ke dnu. Vyčištěná voda odtéká 

v horní části čistírny a kal je vracen zpět do sekce aktivace. Doplňkově mohou být ČOV 

osazovány různými filtračními a dočišťovacími mechanismy, lapači tuku, dávkováním 

desinfekce apod. 

 

 

 

Obr. 2 Průtok nádobou mechanicko-biologické ČOV 
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POUŽITÁ ČIDLA A ÚDRŽBA 

Systém ENCELADUS je koncipován tak, aby bylo možné v rámci něj instalovat prakticky jakákoli 

čidla. Samozřejmě je nutné brát v úvahu specifické agresivní prostředí v ČOV, příslušné IP krytí 

atd. Použitým čidlům pak odpovídají výsledné možnosti monitoringu. U ČOV lze sledovat jejich 

základní stav a funkčnost (činnost dmychadla, otevření čistírny, režim řízení, množství kalu), 

ale i rozšířené parametry nátoku a odtoku (nerozpustné látky, chemické sloučeniny, množství 

kyslíku atd.). Funkce většiny čidel nevyžaduje žádnou zvláštní obsluhu. Doporučujeme  

ale provádět jejich kontrolu a případné očištění, a to v rámci pravidelných kontrol ČOV.  

U některých speciálních chemických čidel je pak nutné provádět jejich pravidelnou kalibraci  

či výměnu. 

 

 

 

Obr. 3 Prvky monitoringu v ČOV 
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B. Aplikace ENCELADUS  
Webová aplikace služby ENCELADUS umožňuje přístup: 

1. koncovým uživatelům (domácnostem, obcím a jiným organizacím), kterým zpřístupňuje 

vzdálený dohled nad zařízeními, 

2. servisním technikům, kteří provádějí globální nastavení zařízení a systému.  

Pro organizace zabývající se dodávkami a čištěním vody může poskytovat veškeré potřebné 

agendy, přičemž může být provozována jako tzv. cloudová služba. Pro přístup k systému 

prostřednictvím aplikace ENCELADUS musíte nejprve spustit internetový prohlížeč a zadat 

příslušnou adresu. Následně se zobrazí úvodní stránka, na které zadáte vaše přihlašovací údaje 

viz Obr. 4. 

 

 Obr. 4 Přihlášení do systému 

 

PRÁCE S APLIKACÍ  

Každá stránka aplikace je rozdělena na 3 základní části: 

1. Horní část stránky obsahuje hlavní nabídku (menu), která odkazuje na základní oblasti 

systému: přehledy, doplňující agendy, nastavení a nápovědu. 

2. V levé části stránky se nachází nabídka, zpřístupňující další funkce a možnosti v rámci dané 

oblasti systému (nabídka se pro jednotlivé oblasti liší). 

3. Po kliknutí na tlačítko menu v levé části je zobrazena příslušná stránka a její obsah 

(„uprostřed” obrazovky). Toto je hlavní část, se kterou budete pracovat. 
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K tomu, abyste měli jednotlivé odkazy a stránky dostupné, musíte mít samozřejmě povolená 

příslušná oprávnění ve svém uživatelském profilu. Dále doporučujeme, abyste se vždy  

po ukončení práce v aplikaci odhlásili, a to kliknutím na příslušné tlačítko viz Obr. 6. 

 

Obr. 5 Práce s aplikací 

 

Obr. 6 Odhlášení ze systému 

 

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ APLIKACE 

S aplikací ENCELADUS můžete pracovat ihned po přihlášení do systému, žádná další nastavení 

nejsou nutná. V případě problémů s vaším účtem, příp. i problémů s monitorovaným zařízením 

jako takovým, se prosím obraťte na servisní organizaci, která službu provozuje. 



ENCELADUS  
 

8 
 

C. Krok za krokem aplikací 
ENCELADUS pro obecní 
soustavy domovních 
čistíren odpadních vod 
(DČOV) 

 

1.  Záložka – Nástěnka 

V první řadě si představíme záložku jako celek, následně budeme mluvit podrobněji 

o jednotlivých přehledových ukazatelích, a to: 

• Otevřené ČOV 

• Restartované ČOV 

• Kalové sondy 

• ČOV v náběhu 

• Režim chata 

• Nedokončený servis 

• Nekomunikující ČOV 
 

Záložka – Nástěnka se nám zobrazí ihned po přihlášení. Nabízí základní přehled o stavu 

soustavy domovních čistíren (dále jen „DČOV“) v obci jako celku,  

viz Obr. 7.Souhrnný grafický přehled zdůrazňuje nestandardní nebo chybové stavy.  

DČOV spadající do těchto dvou kategorií si zaslouží naši pozornost. Měli bychom zjistit,  

co je důvodem tohoto stavu. Dle stanovených hodnot jsou určeny základní stavy, ve kterých 

se DČOV mohou v jednotlivých podoblastech nacházet, a to: 

 

 Hodnota doposud nezjištěna  Nestandardní hodnota (upozornění) 

 Hodnota odečtena (výchozí stav)  Chybová hodnota (varování) 

 Normální (žádoucí) hodnota  Kritická hodnota 
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Obr. 7 Záložka – Nástěnka 

Nyní se zaměříme na jednotlivé přehledové ukazatele. 

 

Tento přehledový ukazatel nám poskytuje rychlý přehled počtu aktuálně 

otevřených ČOV. Pokud není prováděn servisní zásah, je z bezpečnostního 

hlediska nutné, aby bylo víko ČOV zavřené. V případě, že je víko zavřené, avšak 

ENCELADUS i nadále signalizuje otevření ČOV, zkontrolujte, zda víko 

dostatečně doléhá, nebo zda není čidlo zaneseno nečistotami (např. pavučina, 

přivřená travina). 

 

 

Tento přehledový ukazatel nám poskytuje rychlý přehled o počtu řídících 

jednotek ČOV restartovaných za poslední týden. Pro správnou činnost  

ČOV je nutné, aby byla řídící jednotka, která mj. ovládá dmychadlo, trvale 

zapnuta. Časté restarty mohou signalizovat problémy s napájením  

nebo záměrné vypínání ČOV ze strany uživatele. 

 

 

 

Tento přehledový ukazatel nám poskytuje rychlý přehled o počtu 

nestandardních měření kalových sond. Měření ověřte pomocí grafů.  

Po identifikovaném možném problému (chybě) při měření kalových sond 

(např. zanesení sondy nečistotami, pootočení trubic, odpojení sondy), 

proveďte kontrolu a očištění kalové sondy. Kalovým sondám se podrobně 

věnuje podkapitola č. 3 s názvem „Kalové sondy a jejich vizualizace“ na str. 33.  
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Tento ukazatel nám poskytuje rychlý přehled počtu ČOV v režimu náběhu 

(Start). ČOV jsou zapnuty v režimu podporujícím růst (obnovu) aktivního kalu. 

Po tuto dobu mohou čidla přechodně signalizovat nestandardní hodnoty. 

Režim náběhu bude ukončen automaticky, do řízení ČOV není nutné jakkoli 

zasahovat. 

V případě odkalení ČOV je potřeba přepnout čistírnu do režimu Start 

 a cca po 1–3 týdnech a vizuální kontrole ji pak přepnout do režimu Standard. 

 

 

Tento ukazatel nám poskytuje rychlý přehled o počtu ČOV, které jsou 

přepnuty do režimu „chata“. 

Čistírny jsou v tomto režimu zapnuty v případě, že jsou majitelé např. celou 

zimu mimo objekt a ČOV je po celou dobu připojena do elektrické sítě. 

Vzduchování ČOV se zpomalí a čistírna v tomto režimu vydrží cca 6 měsíců.  

Pokud majitelé vypínají i elektřinu, musí se pak po jejich opětovném příjezdu 

ČOV znovu nakalit a přepnout do režimu Start. 

 

 
 

Tento ukazatel nám poskytuje rychlý přehled počtu probíhajících 

(nedokončených) servisních zásahů ČOV. Na řídící jednotce ČOV byl 

detekován přístup servisního technika. Je nutné, aby technik dokončil záznam 

v Provozním deníku. V záznamu byl „Stav ČOV po servisním zásahu“ označen 

jako nevyhovující - např. je nutný vývoz kalu, oprava/výměna některých 

komponent a pozdější dokončení záznamu. 

 

Tento ukazatel nám poskytuje rychlý přehled počtu ČOV, u kterých byl 

zaznamenán výpadek monitoringu. Jedná se o řídící jednotky ČOV, které více 

než 1 den nekomunikují se servery systému Enceladus, tzv. monitoring  

ČOV není zabezpečen. ČOV jsou vypnuty ze sítě NN (např. shozený 

jistič/proudový chránič), nebo jsou problémy s přenosem dat v síti (pokud 

přetrvávají, kontaktujte prosím servisní organizaci). 

 

2.  Záložka – Čistírny 

V aplikaci ENCELADUS máte přístup jen k těm ČOV (zařízením či jejich skupinám), které máte 

povolené ve svém profilu. Přiřazené ČOV si můžete zobrazit:  

• v rozšířeném náhledu, kdy je vidět stav jejich jednotlivých sekcí (částí a procesů) v rámci 

záložky „Čistírny“  

• v záložce „Seznam ČOV“  

• v záložce „Mapa ČOV“ 

Do grafického přehledu soustavy DČOV se dostaneme kliknutím na záložku „Čistírny“ v levém 

horním rohu menu (viz. Obr. 8). Otevřením obsahu této záložky získáme rychlý přehled o všech 
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ČOV, které jsou součástí obecní soustavy. Zde je zobrazen základní přehled o provozním stavu 

jednotlivých ČOV. 

 

Obr. 8 Záložka – Čistírny 

U každé ČOV zobrazuje monitorovací systém ENCELADUS tři základní ukazatele provozního 

stavu: čidlo víka, čidlo tlaku vzduchu a čidlo kalu (viz Obr. 8). Podle barvy, obdobně  

jako na semaforu, lze identifikovat ty domovní ČOV, které vyžadují naši pozornost (jakožto 

provozovatele). Pro DČOV realizované z dotační výzvy č. 12/2019 a č. 7/2021 se nově osazuje 

čidlo pro monitoring nátoku odpadní vody do ČOV, které zabezpečuje automatické řízení 

chodu ČOV na základě množství přitékající odpadní vody. Čidlo na odtoku, nebo také „sonda 

zákalu“, slouží ke kontrole čistoty (zakalení) odtékající vody z ČOV.  

Monitoring nátoku, je‐li osazen, slouží zejména k detekci (signalizaci) nátoku. Tento údaj může 

být využit pro ovládání (zvýšení/snížení chodu dmychadla), ale umožňuje zjistit i celkové 

zatěžování čistírny či naopak její dlouhodobé nežádoucí „vyplavování”.  

Monitoring odtoku, pokud je osazen, je druhým důležitým parametrem sledování provozu. 

Na odtok jsou obvykle instalována čidla umožňující sledování „kvality” odtékající vody,  

a to ať již orientační (množství zákalu, amoniaku atp.), tak přímo speciální chemická čidla.  

Je zřejmé, že hodnoty z těchto čidel budou přímo odrážet průběh čistícího procesu. Zvýšený 

výskyt příslušných chemických sloučenin (např. amoniaku) signalizuje problém s čištěním. 

Zvýšený zákal odtékající vody může znamenat špatnou „kvalitu” kalu či jeho vyplavování 

z čistírny. 

Průběhy snímaných hodnot můžete sledovat v grafech, viz Kapitola D. „Grafy aplikace 

ENCELADUS“ na str. 27. Rozsah zobrazovaných údajů se liší jednak podle typu zařízení a typu 

instalovaných čidel, ale také podle oprávnění, která máte přiřazena. Máte‐li aktivovanou 
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službu „automatické upozorňování“, budete o všech zjištěných chybových stavech 

informováni okamžitě prostřednictvím SMS zprávy či e‐mailu. 

Po kliknutí na ikonu v příslušné části ČOV se vám zobrazí grafické znázornění dat ze senzorů 

instalovaných právě v této dané sekci. Po kliknutí přímo na ČOV je pak zobrazen souhrnný 

přehled o zařízení, včetně všech (posledních vyčtených) hodnot z čidel. I zde jsou jejich stavy 

zobrazeny barevně. Dále jsou zde tlačítka zpřístupňující některé doplňující funkce,  

jako např. přehled servisních zásahů, komunikace se zařízením apod. (viz dále).  

V příkladu na Obr. 9 jsou všechny provozní hodnoty v žádoucích, tedy normálních, mezích. 

Stav jednotlivých ČOV se však v praxi může často lišit a nemusí se jednat automaticky 

o uživatelské či provozní pochybení. Nestandardní hodnoty mohou být naměřeny 

ve specifických případech, které mají opodstatnění a stále se opakují u stejných ČOV. Stejně 

tak se chybová hodnota častěji ukazuje u ČOV majících problémy např. s nedostatečným  

nebo nesprávným odkalením, kdy k aktivaci kalu dochází příliš rychle po provedeném odkalení 

ČOV.  

Stav ČOV a jejich sekcí je signalizován příslušnými barvami, viz. níže. Stav ukazatelů může být 

znázorněn 4 základními stavy, a to: 

 
Hodnota doposud nezjištěna  
nebo odečtena (výchozí stav) 

→ 
Není osazeno žádné čidlo nebo se jedná  
o výchozí stav 

 Normální (žádoucí) hodnota → Správná činnost 

 Nestandardní hodnota (upozornění) → Upozornění na nestandardní stav 

 
Chybová hodnota (varování)  
nebo kritická hodnota 

→ Chyba či nefunkčnost 

 
Obr. 9 Ukazatele stavu ČOV 

Je‐li v sekci více čidel, je signalizována vždy „nejhorší” hodnota ze všech odečtených dat. 

Signalizace nestandardních a chybových stavů zjištěných při monitoringu ČOV je základní 

funkcí systému ENCELADUS. Pohybují‐li se jednotlivé sledované ukazatele dlouhodobě  

v „červených hodnotách”, znamená to, že je nutné ČOV fyzicky otevřít a vizuálně ji 

zkontrolovat. Příčinou může být její znečištění, které je nutné manuálně odstranit. V běžné 

praxi není možné, aby všechny ikony ČOV u všech ČOV v obci zobrazované v systému 

ENCELADUS svítily pouze zeleně, každá ČOV je individuální. ČOV je živý organismus  
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Obr. 10 Stav 1 

Obr. 13 Stav 4 

a monitorovací systém upozorňuje změnou barvy, že se v ČOV něco děje. Nejedná se tedy 

automaticky o negativní zprávu. 

Můžeme se setkat s různými provozními stavy ČOV (viz Obr. 8), které mohou v praxi nastat: 

 

 
Veškerá čidla jsou v normálním (žádoucím) stavu. 

Naši pozornost si však zaslouží symbol postavy s číslem, který nás upozorňuje 
na dlouhou prodlevu od poslední vizuální nebo servisní kontroly  
ČOV. V tomto případě ČOV nebyla otevřena již 93 dnů a systém ENCELADUS 
nás tímto upozorňuje, že bychom měli provést alespoň její vizuální kontrolu. 

  

 
Čidlo víka i tlaku vzduchu je v normálním (žádoucím) stavu – zobrazeno 
zeleně. Čidlo kalu je nyní v chybové nebo kritické hodnotě – zobrazeno 
červeně. Jedná se o varování. Prvním krokem je rozkliknutí příslušné  
ČOV v portále ENCELADUS. Z naměřených dat lze zjistit, co může být příčinou 
problému. Druhým krokem je pak fyzická kontrola technika přímo na místě, 
tj. v samotné ČOV.  

V pravém dolním rohu je zobrazen symbol upozorňující na nekomunikující 
ČOV. V tomto případě se jedná již o 64 dní bez datového spojení  
ČOV se serverem. Tento stav je nutné bezodkladně napravit. Pokud to není 
možné opravit vlastními silami, je nutné ihned kontaktovat servisní 
organizaci, tj. techniky firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 

  

 
Veškerá čidla jsou v normálním (žádoucím) stavu. 

Naši pozornost si však zaslouží symbol v pravém dolním rohu s ozubeným 
kolečkem a číslem, který nás upozorňuje na skutečnost, že se ČOV nachází 
v režimu spouštění (náběhu), neboli v režimu Start. Symbol spatříme 
ve 2 možných situacích, a to: 

1. ČOV je nově zapojena. Symbol  zmizí automaticky po 60 dnech. 

2. ČOV je čerstvě odkalena. Musí být provozovatelem přepnuta do režimu 
Start po dobu cca 1-3 týdnů;  zmizí až po vámi provedeném přepnutí 
režimu v portálu Enceladus. 
 

 

 

Čidlo víka i čidlo kalu je v normálním (žádoucím) stavu.  

Čidlo tlaku vzduchu nás červenou barvou upozorňuje na skutečnost,  
že se ČOV v rámci tohoto ukazatele nachází v nestandardních hodnotách.  
Po rozkliknutí příslušné ČOV v portále ENCELADUS lze zjistit příčinu tohoto 
stavu, a to z naměřených dat (viz graf „Stav dmychadla“, a graf „Tlak 
vzduchu“). 

Obr. 11  Stav 2 

Obr. 12 Stav 3 
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Obr. 15 Stav 5 

  

 Čidlo tlaku vzduchu je v normálním (žádoucím) stavu. Čidlo kalu není  
na dané ČOV nainstalováno. 

Čidlo víka nás žlutou barvou upozorňuje na skutečnost, že je víko  
ČOV otevřené, což není standardní stav. Rozkliknutím příslušné ČOV v portále 
ENCELADUS lze zjistit, zda se jedná o právě probíhající kontrolu / servisní 
zásah nebo o zřejmě chybový stav tohoto čidla. Příčinou chybové signalizace 
čidla je zpravidla zašpinění nebo zakrytí jeho optické části např. travinou, 
pavučinou atp. V tomto případě je nezbytná kontrola na místě a očištění čidla 
víka. 

Více informací naleznete v dokumentu „Základní kontrola 
stavu domovních ČOV“, který je umístěn na webu 
https://www.enceladus.cz/zakaznici/ v sekci „Potřebujete 
poradit?“ nebo prostřednictvím přiloženého QR kódu. 

  

 
Čidlo víka je v normálním (žádoucím) stavu. Čidlo kalu není na dané  
ČOV nainstalováno. 

Čidlo tlaku vzduchu nás žlutou barvou upozorňuje na skutečnost,  
že se ČOV nachází v režimu „chata“ nebo „dovolená“. 

Pokud chceme zjistit, co je příčinou nestandardního či chybového stavu ČOV, je nutné 
rozkliknout její detail (viz Obr. 16).  

 Obr. 16 

Detail ČOV  

 

 

Obr. 14 Stav 6 

https://www.enceladus.cz/zakaznici/
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Detailní provozní hodnoty ČOV jsou přehledně zobrazeny v podzáložce „Aktuální stav“  

ve spodní tabulce.  Kliknutím na symbol vpravo na konci řádku zobrazíme jednotlivé 

grafy viz str. 29. V detailu ČOV na Obr. 16 zjistíme, že chybová hodnota byla naměřena čidlem 

kalu; v tomto případě se jedná o množství kalu v čistírně na úrovni 91-100 %.  

Po rozkliknutí záložky „Další informace“ (viz Obr. 17) se zobrazí hodnoty jednotlivých měření 

provedených za poslední týden a také vypočtený průměr výšky kalu ze všech těchto měření. 

V tomto případě je nutné ČOV fyzicky otevřít a zjistit, zda nastal čas pro její odkalení. 

V případě, že byla ČOV odkalena v nedávné době, vizuálně zkontrolujeme kalovou sondu, jestli 

není zanesená, nebo z jakého důvodu se kal v ČOV aktivuje tak rychle. Doporučená úroveň 

kalu po odkalení ČOV je 20 % objemu. Tato hodnota se však může mírně lišit dle specifik dané 

ČOV. 

 

Obr. 17 Další informace 

Dále v tabulce na Obr. 16 svítí žlutě signalizace otevření víka, které přetrvává. V této situaci je 

nutné provést vizuální kontrolu čidla víka, zda není jeho optická část zašpiněna nebo zakryta 

(pavučina, hmyz apod.). Pod víkem může být také přivřený trs trávy nebo víko nemusí být 

správně uzavřeno. 

3.  Záložka – Provozní režimy ČOV 

Při rozkliknutí konkrétní ČOV se nám naskytne pohled na naměřené hodnoty v rámci záložky 

„Aktuální stav“. V levé horní části můžeme vidět typ dané čistírny a adresu umístění dané 

čistírny. Pravá horní část tabulky nás informuje o nastaveném provozním režimu  

ČOV, viz Obr. 18. 
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Obr. 18 Umístění provozních režimů ČOV v portálu ENCELADUS 

Přepínání mezi jednotlivými režimy může provést pouze odborně způsobilý pracovník  

(tzv. OZP) s přístupem do portálu ENCELADUS, která je správou ČOV v obci pověřena, nebo lze 

režim fyzicky přepnout přímo na řídící jednotce, jenž se nachází v technologickém boxu  

u každé ČOV. 

 

Obr. 19 Přehled provozních režimů 

OZP má k dispozici celkem 9 provozní režimů, viz Obr. 19, mezi kterými může dle individuálních 

potřeb jednotlivých ČOV nebo specifických situací a podmínek přepínat. 

Provozní režim Využití provozního režimu 

 

Provozní režim Start je na ČOV navolen manuálně OZP, když je  

ČOV čerstvě odkalena (objem kalu musí být pod dolní hranicí 

měření, tzn. 40 %) nebo je nově uvedena do provozu a nakaluje  

se. Pokud je nově uvedena do provozu nebo čerstvě odkalena, je 

označena symbolem . Tento symbol zmizí v těchto 2 případech: 

• Pokud je ČOV nově uvedena do provozu, automaticky  

se po 60 dnech sama přepne do režimu Standard. Do řízení  

ČOV není nutné jakkoli zasahovat. 

• Po odkalení ČOV tento symbol zmizí, pokud ČOV manuálně 

přepneme do původního režimu.  
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Po odkalení musí být ČOV provozovatelem (OZP) přepnuta  

do režimu Start manuálně v systému ENCELADUS  

za cca 1-3 týdny. Odkalenou ČOV je třeba průběžně sledovat  

a jakmile kal začne v ČOV znovu narůstat, OZP musí režim Start 

přepnout do původního režimu. 

 

Provozní režim Dovolená je na ČOV navolen OZP, pokud víme,  

že po dobu delší, než týden bude daný dům zcela prázdný  

a ČOV se nedostane potřebného minimálního hydraulického 

zatížení (nátok odpadní vody). 

Po návratu z dovolené nebo po delší nepřítomnosti musí  

OZP z tohoto režimu přepnout ČOV do původního režimu. 

 

Provozní režim Chata je na ČOV navolen v případě, že jsou majitelé 

např. celou zimu mimo objekt a ČOV je po celou dobu připojena  

do elektrické sítě. Vzduchování ČOV se zpomalí a čistírna v tomto 

režimu vydrží cca 6 měsíců.  

Pokud majitelé vypínají v době své nepřítomnosti i elektřinu, musí 

se pak po jejich opětovném příjezdu ČOV znovu nakalit a přepnout 

do režimu Start. 

 

Provozní režimy v rozmezí Standard -3 až Standard +2 volí  

OZP podle toho, jak je daná ČOV hydraulicky zatížena  

nebo jak rychle se daná ČOV nakaluje.  

Provozní režimy Standard -1, Standard -2 a Standard -3 volíme, 

pokud je čistírna méně zatížená. Tento režim znamená,  

že se v ČOV snižuje intenzita vzduchování. 

Provozní režimy Standard +1 a Standard +2 volíme, pokud je čistírna 

více zatížená. Tento režim znamená, že se v ČOV zvyšuje úroveň 

vzduchování. 

 

4.  Vyplňování provozního deníku 
Jak záznamy do provozního deníku zapisovat? 

1. Přihlášení (přihlašovacím jménem a heslem) do zákaznického portálu 

https://www.enceladus.cz/zakaznici/ nebo prostřednictvím přiloženého 

QR kódu či případně přes vaši přidělenou doménu.  

https://www.enceladus.cz/zakaznici/
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2. V levém menu zvolení položky „Čistírny“, viz. Obr. 20.  

3. Rozkliknutí konkrétní DČOV, u které chcete přidat nový zápis do provozního deníku.  

Po jejím otevření jste v záložce „Aktuální stav“, vy však zvolíte položku „Provozní deník“, 

viz. Obr. 21. Nyní máte před sebou seznam dosud provedených zásahů na dané DČOV. 

 

Obr. 20 Záložka „Čistírny“ 

 

 

Obr. 21 Cesta k „Provoznímu deníku“ 

 

4. V pravé části stránky zvolení „+ Nový (přidat)“. Otevře se vám nová stránka,  

kde vyplníte čas a datum zásahu, zvolíte typ zásahu, popíšete provedenou činnost 

(zásah), případně vyplníte interní poznámku jen pro vás, zvolíte si, v jakém stavu je  

DČOV po vašem zásahu anebo vložíte přílohy, viz. Obr. 22. 
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Obr. 22 Provádění změn v Provozním deníku 

Typ zásahu zvolíte z rolovacího seznamu. Jakmile máte záznam o zásahu vyplněný, v pravé 

horní části obrazovky záznam ULOŽÍTE. 

Co a kdy do provozního deníku zaznamenávat? 

Povinností každého provozovatele systému domovních ČOV je zajistit řádný a odborný provoz 

všech podpořených DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. Proto je důležité, aby 

příjemci podpory průběžně zaznamenávali veškeré níže vymezené zásahy kontrolní, očistné 

nebo servisní povahy. Ve stanovených intervalech je nutné provádět provozní údržbu  

DČOV a kontrolu nastavení technologických parametrů čistícího procesu.  

Tabulka předepsané servisní činnosti DČOV je součástí provozního řádu na str. 

14. Provozní řád a návod k obsluze domovní ČOV AT6 – AT20 PLUS vám byl 

předán při předávání stavby, avšak pokud jej nemůžete nalézt, aktuální verze je 

trvale k dispozici na https://www.enceladus.cz/zakaznici/ nebo prostřednictvím 

přiloženého QR kódu.  

K jednotlivým povinnostem vyplývajícím z tabulky: 

 Typ zásahu Kdo a jak často 

1. Vizuální kontrola chodu Majitel / obec 

 Je nutné provést tzv. základní kontrolu DČOV. Jedná se o kontrolu 

úniku vzduchu, nátokového koše, čidla víka, kalové sondy, přísunu 

vzduchu do čistírny a odtékající vody z čistírny.  
1-4 x za měsíc 

https://www.enceladus.cz/zakaznici/
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2. Pročištění akumulačního zařízení na odtoku v separační 

části 

Majitel / obec 

 Pokud nevychází kalibrovaným otvorem čistící bublinka, je nutné 

ho pročistit pomocí vhodného nástroje (drát, prut…) tak, aby 

přečištěná voda neodcházela havarijním přepadem. Hrozil by 

odtok nečistot plovoucích na hladině. 

dle výstupů vizuální 

kontroly chodu 

(min 1 x za měsíc) 

3. Údržba mechanického předčištění Majitel / obec 

 Kontrola čistoty nátoku DČOV – opakované svislé zahýbání 

nátokovým košem pro promíchání obsahu a odstranění usazenin, 

nebo vyprázdnění nátokového koše (např. hadr na podlahu, 

vlhčené ubrousky, hygienické vložky, …). 

dle výstupů vizuální 

kontroly chodu 

4. Měření objemu kalu – sedimentační zkouška Obec 

 Tato povinnost odpadá těm obcím, které mají do svých DČOV 

zabudovaný telemetrický systém s kalovou sondou, která 

pravidelně měří objem biologického kalu v DČOV. 

1 x za 2 měsíce 

5. Odčerpávání nadbytečného kalu Servisní firma 

 Probíhá dle aktuální potřeby jednotlivých DČOV v době, kdy je 

množství kalu > 90 %.  

1-2 x za rok 

6. Vyčištění filtru dmychadla Obec 

 Vyčištění filtru dmychadla v pravidelných časových intervalech. 1 x za 3 měsíce 

7. Výměna membrány dmychadla Servisní firma / 

obec 

 Výměna filtru dmychadla v pravidelných provozních intervalech. 1 x za 2 roky  

nebo každých  

20 000 mth 

8. Čištění ČOV a odstraňování plovoucích nečistot Majitel / obec 

 Dle vizuální kontroly, v pravidelných časových intervalech. dle výstupů vizuální 

kontroly chodu 

9. Čištění čidla víka Majitel / obec 

 V případě problémů se signalizací (lze zjistit na displeji řídící 

jednotky nebo v dohledovém SW) provést oplach čidla víka čistou 

vodou nebo mechanicky odstranit případné nečistoty (např. 

pavučiny, tráva, …). 

1-4 x za měsíc 

 

Základní kontrolní úkony provádí majitel / obec zpravidla svépomocí. U náročnějších zásahů je 

servisní výkon předepsán odborné firmě. I v tomto případě je však nutné si časové intervaly 

hlídat a vytvořit včas objednávku na provedení servisního zásahu. Každá z obcí může mít 

odlišná specifika a jednotlivé DČOV mohou vyžadovat zásahy v mírně odlišných intervalech. 
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Ve většině případů leží výše uvedené zásahy na bedrech obce či majitelů nemovitostí, 

u kterých jsou DČOV umístěny. V těchto případech doporučujeme obcím si spolu s majiteli 

nemovitostí jasně vymezit, které činnosti zajišťuje obec a které činnosti mají vykonávat 

uživatelé DČOV sami, aby byly odpovědnosti jasně rozdělené. 

5.  Záložky – Mapa ČOV a Seznam ČOV 

Pro efektivní řízení obecní soustavy domovních ČOV a její průběžnou kontrolu je třeba mít 

veškeré informace na dosah ruky, a to nejen o jednotlivých čistírnách, ale i o celé soustavě. 

Aplikace ENCELADUS vám proto umožňuje dva odlišné způsoby zobrazení, díky kterým můžete 

získat okamžitě základní informace o celé soustavě DČOV. Přehled zařízení ve formě seznamu 

je vhodnější pro zobrazení většího počtu ČOV, jelikož obsahuje více popisných informací.  

V seznamu ČOV však nalezneme pouze souhrnný stav čistírny jako celku a symbol  

ČOV zobrazující vždy „nejhorší” hodnotu ze všech odečtených dat, viz. „Záložka – Čistírny“.  

V tomto seznamu je chyba signalizována i v případě, kdy ČOV během nastavené doby 

nekomunikovala. 

Přehled zařízení ve formě mapy je na druhou stranu vhodnější pro plánování kontrol  

ČOV v rámci obce nebo identifikaci problémových míst. 

Pomocí výše zmíněných záložek máte možnost se zaměřit pouze na ty DČOV, které vyžadují 

vaši pozornost. Stav DČOV je prezentován klasickou barevnou škálou zelená (v pořádku), 

oranžová (zpozorněte) a červená (varování). Ikony stavů DČOV jsou vyobrazeny následujícím 

způsobem: 

Symbol Význam 

 nebo 

 
Nestandardní hodnota (upozornění) 

 nebo 

 
Chybová hodnota (varování) nebo kritická hodnota 

Ikony s vykřičníkem uvidíte v typu zobrazení „Seznam ČOV“, zatímco „kapky“ uvidíte v typu 

zobrazení „Mapa ČOV“.  

Vzhled jednotlivých ikon, který vám pomůže v orientaci, závisí na typu zobrazení, které zvolíte. 

Na výběr máte grafické zobrazení souhrnného přehledu DČOV nebo klasický filtrovací 

tabulkový seznam.  

Typ zobrazení „Mapa ČOV“ nabízí grafický přehled soustavy, do něhož se dostanete kliknutím 

do záložky „Mapa ČOV“ v levém horním menu, viz Obr. 23. Po otevření obsahu této záložky 

spatříte mapu vaší obce spolu s vyznačenými čistírnami, které jsou součástí obecní soustavy 

DČOV. 



ENCELADUS  
 

22 
 

V této fázi získáte základní přehled o stavu jednotlivých DČOV dle barvy ikony. Mapu můžete 

přibližovat kolečkem myši tak, jak jste zvyklí u běžných mapových prohlížečů. Tato vizuální 

kontrola zobrazuje problémové DČOV vyžadující více pozornosti. 

 

Obr. 23 Záložka „Mapa ČOV“ 

Typ zobrazení „Seznam ČOV“ nabízí textový přehled celé soustavy, do kterého se dostanete 

kliknutím na záložku „Seznam ČOV“ v horní části levého menu, viz Obr. 24. Otevřením obsahu 

této záložky získáte přehled v podobě textového seznamu DČOV v obci, který se řadí dle názvů 

(resp. dle místní části obce a č.p. jednotlivých domů).  

Veškerá data v této přehledové tabulce lze filtrovat dle libovolných parametrů, vždy však 

v jednu chvíli pouze podle jednoho vybraného parametru. Komplexnější filtrování hodnot 

naleznete až v záložce „Skup. parametrů“, která je podrobněji popsána v rámci následující 

podkapitoly. 

 

Obr. 24 Záložka „Seznam ČOV“ 
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Stav ČOV je v záložce „Seznam ČOV“ znázorněn třemi různými symboly tak, abyste mohli 

rychle zpozorovat, zda je s ČOV něco v nepořádku, viz Obr. 24. Stav DČOV je prezentován  

i v tomto případě klasickou barevnou škálou zelená (v pořádku), oranžová (zpozorněte)  

a červená (varování). Ikony stavů DČOV jsou vyobrazeny následujícím způsobem: 

Symbol Význam 

  Standardní hodnota 

 

1. ČOV je přepnuta do režimu „dovolená“ nebo „chata“ 

2. Signalizace otevření čidla víka 

3. Zobrazení upozornění na stoupající hladinu kalu 

 

1. ČOV je offline 

2. Signalizace tlaku vzduchu – CHYBA 

3. Zobrazení výšky kalu nad tolerovanou úrovní 

 
Ať jste v záložce „Mapa ČOV“ nebo „Seznam ČOV“, kliknutím na ikonu či záznam jednotlivých 

ČOV se dostanete do detailu konkrétní ČOV a můžete pokračovat tak, jak jste zvyklí. 

 

6.  Záložka – Servis 

V první řadě si představíme záložku jako celek, poté budeme mluvit podrobněji o následujících 

dvou speciálně zaměřených podzáložkách, a to servis a odkalení. 

Záložka Servis ČOV je v levém menu k dispozici jako pátá záložka shora. Nabízí celistvý přehled 

o tom, jak naplňujete podmínky stanovené platným provozním řádem, tzn. zda je na vašich 

DČOV prováděna ve stanovených intervalech provozní údržba a zda jsou správně nastaveny 

technologické parametry čistícího procesu. Jedná se o veškeré zásahy kontrolní, očistné  

nebo servisní povahy.  

V případě, že si nejste jisti předepsanými intervaly těchto zásahů, platný provozní řád je vám 

k dispozici na webu  https://www.enceladus.cz/zakaznici/  na stranách 13–15.  

Ihned po otevření záložky Servis ČOV se vám zobrazí samotná podzáložka Servis  

(viz. Obr. 25), kde můžete vidět kompletní seznam DČOV vaší obce spolu s veškerými zásahy, 

které byly na jednotlivých DČOV provedeny. Kliknutím na symbol „oka“ ve sloupci Prohlížet 

budete přesměrováni na daný záznam v provozním deníku sledované DČOV.  

Kliknutím na symbol „tužky“ ve sloupci Opravit můžete záznamy opravovat. V záhlaví tabulky 

(Obr. 25) pak máte možnost kliknutím na symbol „tří teček“ jednotlivé sloupce filtrovat  

dle specifikace, kterou potřebujete souhrnně za soustavu DČOV ve vaší obci získat. Kliknutím  

na „šipku“ u názvu DČOV můžete seskupit záznamy jednotlivých DČOV, viz Obr. 25. Stav 

jednotlivých zápisů servisů ČOV se může nacházet ve 2 stavech vyjádřených symbolem zelené 

fajfky nebo oranžového vykřičníku. V případě zeleného stavu je vše v pořádku, v případě 

oranžového stavu je záznam o servisu nedokončen a je třeba jej doplnit a uzavřít. 

https://www.enceladus.cz/zakaznici/
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Obr. 25 Podzáložka Servis 

Pokud Vás zajímají zásahy týkající se výhradně odkalení, je třeba překliknout do druhé 

podzáložky, viz. Obr. 26, a veškeré údaje máte opět po ruce. Pracovat s nimi můžete stejným 

způsobem. 

 

Obr. 26 Podzáložka Odkalení 

7.  Záložka – Skupiny parametrů 

Záložka se nachází v levém menu jako poslední dole. Po jejím rozkliknutí (viz Obr. 27) se vám 

zobrazí přehled 5 skupin vybraných parametrů, které jsou sledovány na jednotlivých  

DČOV ve vaší obci. Těmito parametry jsou „doba chodu dmychadla“, „doba od otevření  

ČOV“, „množství kalu v ČOV“, „režimy dmychadel“ a „stav otevření ČOV“. 
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Obr. 27 Záložka – Skupiny parametrů 

Kliknutím na požadovaný parametr se dostanete do přehledu všech DČOV provozovaných  

ve vaší obci. Takto získáte okamžitě přehled o stavu daného parametru souhrnně ve všech 

DČOV najednou. Dále na Obr. 27 vpravo uvidíte u každého z parametrů 3 symboly. Jejich 

prostřednictvím si můžete rozlišnými způsoby zobrazit souhrnná data jednotlivých 

sledovaných parametrů. Těmito symboly jsou: 

 

Přes symbol mapy se dostanete na grafický přehled DČOV ve vaší obci jako v záložce 

„Mapa ČOV“, avšak s drobnými odlišnostmi. Když najedete kurzorem myši na symbol 

„Umístění DČOV“, zobrazí se vám přehled hodnot daného parametru v rámci řádku,  

na jehož symbol mapy jste klikli. Poté se vám na konkrétní DČOV otevře její aktuální 

stav stejně jako při volbě konkrétní DČOV v záložce „Čistírny“, „Mapa ČOV“ či „Seznam 

ČOV“. 

Mapy parametrů se liší barvou označení DČOV na mapě. Klasickou „zeleno-žluto-

červenou" škálu označení DČOV naleznete u parametrů „Množství kalu v ČOV“, „Režimy 

dmychadel“ a „Stav otevření ČOV“. U parametrů „Doba chodu dmychadla“ a „Doba  

od otevření ČOV“ je označení pouze šedou a černou barvou. 

Pokud jste na nové stránce v mapovém zobrazení parametru, můžete přes symbol grafu 

opět přepnout typ zobrazení dat do režimu grafu. 

 
Prostřednictvím symbolu grafu se dostanete ke grafickému zobrazení vývoje 

provozních hodnot jednotlivých DČOV v rozsahu zvoleného parametru. V pravém menu 

s názvem „Zobrazení grafů“ můžete zvolit, které DČOV chcete z přehledu vyjmout. Toto 

grafické zobrazení není dostupné pro parametr „doba chodu dmychadla“. 
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Ve chvíli, kdy jste na nové stránce s grafy parametru, můžete přes symbol „mapy“ opět 

přepnout zobrazení do režimu mapy. 

 

Kliknutím na symbol oka se dostanete k tabulkovému přehledu všech DČOV 

provozovaných vaší obcí. Do tohoto přehledu vstoupíte i kliknutím na název parametru, 

viz Obr. 27 (přiblížení). 

Ve chvíli, kdy jste na nové stránce s tabulkovým zobrazením, můžete přes symbol mapy 

či grafu opět přepnout typ zobrazení dat do požadované formy. 

Pokud s údaji potřebujete nadále pracovat mimo portál ENCELADUS, máte možnost  
si přehledy vytisknout nebo exportovat (uložit do počítače) hned v několika formátech,  
viz. Obr. 28. Na výběr máte „Tisk“, kdy vám portál připraví přehled ve formátu PDF přímo 
k tisku, dále pak PDF jako soubor ke čtení, DOC jakožto textový soubor nebo XLS jako tabulkový 
soubor. 

 
Obr. 28 Export dat 
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D. Grafy aplikace ENCELADUS  
Nyní se v následujících podkapitolách podíváme na jednotlivé grafy, představíme si jejich 

funkci a způsob, jak v nich číst. Ke každému z grafů se dostaneme následující cestou: 

Čistírny → Libovolná DČOV → Název grafu   

Mapa ČOV → Libovolná DČOV → Název grafu  

Seznam ČOV → Libovolná DČOV → Název grafu 

MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ GRAFŮ 

Jak bylo uvedeno výše, základní funkcí dohledového softwaru je sledování stavu čistíren, 

vodoměrů a dalších zařízení napojených do systému. Tento stav je zobrazován na základě dat 

odečítaných z čidel, přičemž k jeho aktualizaci dochází v nastavených intervalech (dle zařízení). 

Mimo to jsou všechna data ukládána do databáze a vy máte možnost si je kdykoli prohlédnout, 

a to nejčastěji ve formě grafů. Ty si můžete zobrazit např. kliknutím na ikonu v příslušné části 

(sekci) čistírny, kdy se zobrazí data všech čidel instalovaných v této části ČOV. Druhou možností 

je pak zobrazení souhrnného grafu všech čidel, který je dostupný po kliknutí na ikonu grafu  

na příslušném řádku v tabulkovém přehledu, resp. po kliknutí na tlačítko u detailního stavu 

čistírny. Tento celkový graf dává komplexnější informace o činnosti ČOV. 

JAK S GRAFY PRACOVAT 

U každého grafu máte možnost si zvolit libovolný časový úsek pro zobrazení dat. Pomocí 

výběru v pravé části obrazovky máte možnost omezit zobrazení jen na vybraná čidla. Všechny 

grafy jsou vždy při prvním zobrazení generovány tak, že zobrazují hodnoty v intervalu  

od zjištěné minimální po maximální hodnotu (tedy ne v celém rozsahu měření čidla). 

Zvolit libovolný časový úsek pro zobrazení dat však můžete i v rámci jednotlivých záložek  

a podzáložek. Postup můžete následovat dle Obr. 29 a Obr. 30.  

 
Obrázek 29 Podzáložka Odkalení 
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V pravém menu máte v záložce Výběr záznamů k dispozici pole „Podle data“. Po kliknutí  

na toto pole (Obr. 29) si můžete zvolit libovolný interval, v jehož rámci chcete zobrazit 

provedené zásahy na DČOV v obci. 

 

Obr. 30 Tabulka "Podle data" 

VÝZNAM GRAFŮ 

Grafy umožňují lépe pochopit činnost ČOV jako celku a lépe diagnostikovat případné 

problémy. Samozřejmě je k jejich pochopení nutná alespoň obecná znalost principu fungování 

čistírny a určitá praxe. Pro lepší názornost je ale i v grafech použito rozdělení intervalů hodnot 

podle barev jako na semaforu, kdy zelená znamená normální, žlutá nestandardní a červená 

pak problémový stav. V případě zjištění chybového stavu (některé části) čistírny 

doporučujeme provést ověření právě v grafech. Pohybují‐li se sledované ukazatele 

dlouhodobě (po dobu 2 a více dnů) v „červených hodnotách”, znamená to, že daná  

ČOV nepracuje správně. V takovém případě je nutné postupovat podle návodu na údržbu  

ČOV dodaného výrobcem. 

Avšak je také potřeba mít na paměti, že pohybují‐li se jednotlivé sledované ukazatele 

dlouhodobě v „červených hodnotách”, neznamená to nutně, že ČOV funguje špatně. Znamená 

to, že je nutné ČOV fyzicky otevřít a vizuálně ji zkontrolovat. Příčinou může být její znečištění, 

které je nutné manuálně odstranit. V běžné praxi není možné a je opravdu ojedinělé,  

aby všechny ikony ČOV u všech ČOV v obci zobrazované v systému ENCELADUS svítily pouze 

zeleně, každá ČOV je individuální. ČOV je živý organismus a monitorovací systém upozorňuje 

změnou barvy, že se v ČOV něco děje. Nejedná se tedy automaticky o negativní zprávu. 
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Nyní se podíváme na jednotlivé grafy, představíme si jejich funkci a způsob, jak v nich číst.  

Ke každému z grafů se dostaneme následující cestou: 

Čistírny → Libovolná DČOV → Název grafu   

Mapa ČOV → Libovolná DČOV → Název grafu  

Seznam ČOV → Libovolná DČOV → Název grafu 

Průběhy snímaných hodnot můžete sledovat v grafech. Rozsah zobrazovaných údajů se liší 

jednak podle typu zařízení a typu instalovaných čidel, ale také podle oprávnění, která máte 

přiřazena. Máte‐li aktivovánu službu „automatické upozorňování“, budete o všech zjištěných 

chybových stavech informováni okamžitě prostřednictvím SMS zprávy či e‐mailu. 

1.  Řídící jednotka a její vizualizace 

V rámci systému je monitorována nejen činnost ČOV jako takové, ale i funkce hlavní ovládací 

jednotky. Mezi ně patří například právě i restarty řídící jednotky. 

Restart řídící jednotky 

Graf nám ukazuje, zda je řídící jednotka v provozu a zda byla restartována. Optimální je, pokud 

se veškeré hodnoty ukazují pouze v zeleném pásmu „Provoz“, viz Obr. 31. V případě, že došlo 

k restartování řídící jednotky, zobrazí se nám hodnoty i ve žlutém pásmu „Restart“,  

viz Obr. 32. Tento graf je pro nás důležitý pro kontrolu funkčnosti řídící jednotky.  

 

 
Obr. 32 Řídící jednotka BYLA RESTARTOVÁNA 

K restartování řídící jednotky dochází v situaci, kdy dojde k výpadku elektrické sítě  

nebo po vypojení napájecí vidlice ze síťové zásuvky. Po obnovení dodávky elektrické energie 

či zapojení napájecí vidlice do síťové zásuvky dojde zaznamenání tohoto stavu do systému 

ENCELADUS. V tomto případě se zobrazí bod ve žlutém poli v grafu „Restart“. V případě 

výpadků elektrické energie v celé obci nebo místních částech bude informace o restartu řídící 

jednotky zobrazena u všech těchto jednotek. 

Obr. 31 Řídící jednotka NEBYLA RESTARTOVÁNA 
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...a kdy zpozornět? 

Pokud je řídící jednotka restartována víckrát než ostatní jednotky v obci, je nutné pátrat  

po příčinách těchto restartů. V případě, že příčinu nemůžete odhalit, je nutné zavolat 

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. jakožto vaší technické podpoře.  

2. Dmychadlo a jeho vizualizace 

Přenos dat mezi ČOV a servery systému není jednosměrný. Z dohledového softwaru máte 

možnost ČOV (ovládací moduly) také nastavovat a ovládat. U některých čistíren je řízení 

dmychadla jedinou dostupnou funkcí. U jiných máte možnost ovládat i jiné procesy,  

jako např. spouštět tzv. dočišťování dosazovací sekce, dávkování desinfekce apod. 

A konečně, některé procesy vykonává ovládací modul automaticky (např. proces měření výšky 

kalu). Máte‐li příslušná oprávnění, můžete měnit i parametry těchto procesů (typicky  

např. časy jejich spouštění) a další interní parametry ovládacího modulu. Tato nastavení 

najdete na záložce „Nastavení provozu” a také na stránce s detailním stavem ČOV. 

Chod dmychadla 

Graf na Obr. 33 nám ukazuje, zda je dmychadlo zapnuto nebo vypnuto. Normálním jevem je 

opakované vypnutí dmychadla. Tento graf je pro nás důležitý pro kontrolu chodu dmychadla. 

V případě, že je daná ČOV osazena kalovou sondou, bude se v grafu „Chod dmychadla“ 

zobrazovat vypnutí dmychadla v pravidelných denních intervalech v čase  

11:00–11:45 (zimního času) a 12:00-12:45 (letního času). 

 

Obr. 33 Chod dmychadla 

...a kdy zpozornět? 

Pokud dmychadlo zůstává v režimu vypnuto, je nutné zavolat SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 

jakožto vaší technické podpoře. Pokud se také dmychadlo neustále restartuje  

ve velmi krátkých časových intervalech, opět, prosím, kontaktujte nás, jakožto servisní 

organizaci. 

Stav dmychadla 

Graf na Obr. 34 nám ukazuje, zda byl v momentě měření identifikován chybový stav 

dmychadla. Optimální je, pokud v krátkém i dlouhém horizontu (po vyfiltrování delšího 

časového období, např. rok) vidíme měření (červené body) pouze v pásmu „OK“, nikoliv 

„Chyba“. Tento graf je pro nás důležitý pro identifikaci případných chybových stavů 

dmychadla.  
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Obr. 34 Stav dmychadla 

...a kdy zpozornět? 

Pokud se měření (červené body) zobrazují v červeném pásmu „Chyba“, je nutné čistírnu 

fyzicky zkontrolovat a prověřit, zda nedošlo k poruše dmychadla. Pokud je dmychadlo 

v pořádku a má správný tlak, kontaktujte SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. jakožto vaši 

technickou podporu.  

Režim dmychadla 

Graf nám ukazuje, kdy a do jakého režimu byla ČOV přepnuta a v jakém režimu se nyní nachází. 

Tento graf je pro nás důležitý pro sledování, zda je pro konkrétní zatížení ČOV zvolen příslušný 

režim, a pro manuální přepnutí ČOV do režimu: 

• „Dovolená“, pokud víme, že po dobu týdne či více bude daný dům zcela prázdný  

a ČOV se nedostane potřebného minimálního zatížení, nebo  

•  „Start“, kdy je ČOV nově uvedena do provozu a nakaluje se, nebo je po pravidelném 

odkalení ČOV. Po odkalení musí být ČOV provozovatelem přepnuta do režimu Start 

manuálně přímo na řídící jednotce, nebo prostřednictvím systému ENCELADUS,  

a to na dobu cca 1-3 týdny. Odkalenou ČOV je třeba průběžně sledovat a jakmile kal 

začne znovu v ČOV narůstat, pracovník obce musí režim Start přepnout do původního 

režimu, viz předchozí kapitoly. 

Při rozkliknutí grafu se nám jako první otevře graf režimu dmychadla za posledních 60 minut, 

viz částečný výstřižek grafu na Obr. 35. Tento graf s minutovým rozpětím nám příliš informací 

neprozradí, vyfiltrujte si tedy hodnoty za aktuální (kalendářní) rok, viz Obr. 36.  Ve druhém 

grafu tak můžeme vidět, že běžně využívaným režimem je pro danou ČOV režim „Standard“, 

avšak v dubnu došlo k odkalení ČOV, kdy byla ČOV téměř dva týdny v režimu Start a následně 

s ohledem na úroveň narůstání kalu byl zvolen režimu Standard -1. 

 Obr. 35 Režim dmychadla – výchozí 60minutové zobrazení grafu 
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Obr. 36 Režim dmychadla – hodnoty za aktuální (kalendářní) rok 

...a kdy zpozornět? 

Pokud vám změna režimu nelze nastavit, zavolejte SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. jakožto vaší 

technické podpoře.  

Doba chodu dmychadla 

Graf na Obr. 37 nám ukazuje, jak dlouho je dmychadlo v provozu od jeho instalace  

do technologického boxu ČOV. Tento graf je pro nás ukazatelem, kdy se blíží termín výměny 

membrán či cívek dmychadla. Doby výměn komponent se řídí manuálem k daným 

dmychadlům a provozním řádem ČOV. 

 

 

...a kdy zpozornět? 

Pokud se již blíží doba, kdy je nutné provést výměny jednotlivých komponent. Pro výměnu 

kontaktujte dodavatele dmychadel. 

3.  Kalové sondy a jejich vizualizace 

Klasická metoda měření kalu v čistírnách spočívá v odebrání vzorku vody (s kalem) z aktivační 

části do odměrného válce, ve kterém se nechá po dobu min. 30 minut sedimentovat. Podle 

rychlosti usazování kalu, jeho zabarvení, velikosti vloček a výsledné výšky sedliny lze odvodit 

celkový objem kalu v ČOV a empiricky i jeho „kvalitu“, tj. schopnost čištění. Měření kalu  

v systému ENCELADUS probíhá obdobně. V nastavený čas se spustí automatizovaný měřicí 

proces, kdy dojde k vypnutí dmychadla a kal v aktivační části je nechán sedimentovat. Během 

sedimentace je jeho výška průběžně měřena pomocí příslušného čidla a získané hodnoty jsou 

odesílány na dohledový server systému k vyhodnocení. Po skončení měření je dmychadlo opět 

automaticky zapnuto. 

Obr. 37 Doba chodu dmychadla 
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Pozn.: Tento způsob měření kalu lze použít u většiny čistíren, existují však i takové, u nichž to 

nelze (např. jsou konstrukčně či funkčně specifické, obsahují speciální odkalovací elementy 

apod.). U nich pak zpravidla navrhujeme měření pomocí jiných čidel, nebo jejich kombinace. 

Kalová sonda umožňuje měření výšky a kvality kalu v DČOV tak, jak je předepsáno provozním 

řádem. Výškou kalu je myšlena objemová koncentrace aktivovaného kalu v DČOV a kvalitou 

kalu je myšleno jeho složení. Měření probíhá automaticky jednou denně u všech DČOV  

ve stejný čas a trvá přibližně 45 minut (viz níže „popis grafů měření kalu“). Díky datovým 

výstupům můžeme z grafů zjistit, zda se blíží čas pro její odkalení.  

Pozn.: V případě, že byla ČOV odkalena v nedávné době, ale ikona se zobrazuje stále jako 

červená, je nutné ČOV fyzicky otevřít a vizuálně zkontrolovat kalovou sondu. Příčinou může být 

její znečištění nebo také jiný důvod, proč se kal v ČOV aktivuje tak rychle. 

Data získaná z procesu měření kalu si můžete zobrazit ve formě grafů za různá období. Na něm 

je vidět celkový průběh sedimentace pro každý spuštěný proces. Na základě tohoto grafu je 

možné hodnotit rychlost sedimentace a zejména pak výslednou výšku kalu bezprostředně  

po uplynutí 30 min. intervalu (hodnoty označené šipkami), která ukazuje celkový objem kalu  

v ČOV. Pokud jsou tyto hodnoty v červeném poli, což představuje hodnotu objemu kalu větší 

než 90 %, je nutné přebytečný kal z ČOV vyvézt. Překročení limitních hodnot je v software 

signalizováno změnou stavu („barvy“) ČOV, a máte‐li aktivovánu službu „automatické 

upozorňování“, budete o této změně informováni okamžitě prostřednictvím SMS zprávy  

či e‐mailu. Doporučená úroveň kalu po odkalení ČOV je 20 % objemu. Tato hodnota se však 

může mírně lišit dle specifik dané ČOV. Více informací v Provozním řádu na str. 39.  

Pozn.: V běžné praxi není možné, aby všechny ikony ČOV v obci zobrazované v systému 

ENCELADUS svítily pouze zeleně. ČOV je živý organismus a monitorovací systém upozorňuje 

změnou barvy, že se v ČOV něco děje.  

Skutečnost, že svítí červená ikona například u kalové sondy, neznamená, že je potřeba  

ČOV ihned odkalit. Je to pouze signál, že je nutné tuto čistírnu fyzicky zkontrolovat a podívat 

se, co se v ní děje. Odborně způsobilí pracovníci obce, kteří pečují o řádný provozní stav 

jednotlivých ČOV, brzy průběžnými kontrolami získají zkušenosti s danými čistírnami a dokáží 

vyhodnotit, jak se ČOV budou v provozu chovat.  

V praxi se můžeme zpravidla setkat s těmito provozními stavy kalových sond: 

 
Obr. 38 Stav 1 

Při zobrazení bílé ikony se může jednat o následující situace: 

1. Kalová sonda není na dané ČOV nainstalována. 
2. ČOV je čerstvě odkalena a objem kalu se pohybuje pod dolní hranicí 

měření kalové sondy, tj. <40 %. Po odkalení musí být  
ČOV provozovatelem přepnuta do režimu Start po dobu cca 1–3 týdny. 
Odkalenou ČOV je třeba průběžně sledovat a jakmile kal začne znovu 
v ČOV narůstat, pracovník obce musí režim Start přepnout  
do původního režimu. 
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Obr. 39 Stav 2 

Při zobrazení zelené ikony se jedná o následující situaci: 

Čidlo kalu je v normálním (žádoucím) stavu. 

Zelená ikona nás informuje, že objem kalu v ČOV je v rozmezí 40–70 %. 

  

 
Obr. 40 Stav 3 

Při zobrazení zelené ikony se symbolem se jedná o následující situaci: 

ČOV je nově zprovozněna (uvedena do provozu). Symbol zmizí  
po 60 dnech a ČOV se automaticky přepne do režimu Standard. Číslo  
pod symbolem představuje odpočet dnů do přepnutí režimu, tzv. číslo 
bude v rozmezí 60-1. 

  

 

Obr. 41 Stav 4 

Při zobrazení žluté ikony se jedná o následující situaci: 

Žlutá ikona nám sděluje, že se objem kalu v ČOV pohybuje v rozmezí  
70–90 %. 

  

 

Obr. 42 Stav 5 

Při zobrazení červené ikony se může jednat o následující situace: 

1. Objem kalu v ČOV se nyní pohybuje nad hranicí 90 %. Prvním krokem 

je rozkliknutí příslušné ČOV v portále ENCELADUS. Z naměřených dat 

lze zjistit, co může být příčinou tohoto stavu. Druhým krokem je pak 

fyzická kontrola odborného pracovníka obce přímo na místě  

a vyhodnocení situace v ČOV.  

2. ČOV je nově zapojena (uvedena do provozu) a zobrazuje se symbolem 

. Tento symbol zmizí po 60 dnech a ČOV se automaticky přepne  

do režimu Standard.  
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3. Kalová sonda je zřejmě zanesena kalem. Tato informace se objeví 

v popisu indikátoru v portále ENCELADUS. Je nutné, aby odborný 

pracovník obce kalovou sondu zkontroloval a v případě jejího 

zašpinění provedl očistu trubic. 

4. Chyba měření (dat) kalové sondy. Měření nebylo dokončeno,  
což můžeme pozorovat úplnou absencí měření nebo menším počtem 
zobrazených sloupců než 8. Další možností je, že kalová sonda není 
fyzicky připojena. Může se jednat o poruchu kalové sondy  
nebo absenci signálu. V případě, kdy ČOV nekomunikuje a byl 
zaznamenán výpadek monitoringu jako celku déle než 1 den, 
zkontrolujte, zda nejsou ČOV vypnuty ze sítě NN (např. shozený jistič 
či proudový chránič) nebo nejsou problémy s přenosem dat. Pokud 
problémy přetrvávají, kontaktujte SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 
jakožto vaši servisní organizaci. 

 
Dále můžeme v portálu ENCELADUS najít dva indikátory související s měřením kalu  

v DČOV. Těmito indikátory jsou „Provádění měření kalu“ a „Množství kalu v čistírně“. 

Ke každému z grafů se dostaneme následující cestou: 

Čistírny / Mapa ČOV / Seznam ČOV → Libovolná DČOV → Název grafu 

 

Provádění měření kalu 

Graf nám ukazuje, zda je provádění měření kalu ve sledovaném čase v provozu (zapnuto)  

či nikoliv (vypnuto). Měření kalu probíhá pravidelně každý den od 11:00 hod. zimního času  

a od 12:00 hod. letního času a probíhá cca 45 minut. Tento indikátor je pro vás relevantní 

pouze v případě, že máte v jednotlivých ČOV zabudované kalové sondy. 

Množství kalu v čistírně 

Pro sledování množství kalu v čistírně se nám zobrazí 2 grafy, a to „graf posledního měření“  

a „graf ukazující vývoj množství kalu v DČOV v námi určeném časovém rozmezí“. Tento 

indikátor je pro vás relevantní pouze v případě, že máte v jednotlivých ČOV zabudované kalové 

sondy. 

A. Graf posledního měření 

Tento první graf ukazuje množství kalu v čistírně při posledním měření. Pokud v daný den ještě 

měření neproběhlo, jsou zobrazena data z posledního měření. Graf se bude zobrazovat  

v následujících třech vývojových tendencích, a to:   

Klesající tendence: 

Tento klesající graf představuje optimální vývoj grafu. Pokud sloupce postupně klesají  

jako na Obr. 43, znamená to, že kal sedimentuje tak, jak by měl.  
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       Obr. 43 Klesající graf 

Stagnující tendence v červeném pásmu: 

Tento stagnující graf na Obr. 44 se zobrazuje v momentě, kdy v záložce „Čistírny“ svítí kontrola 

čidla kalové sondy červeně. Představuje situaci, kdy kal v ČOV neklesá a zároveň je zobrazen 

v červeném pásmu. To znamená, že je ČOV nakalená. Odborný pracovník obce vyhodnotí, zda 

je potřeba ČOV odkalit, nebo může ještě počkat. 

 
     Obr. 44 Stagnující graf v červeném pásmu 

Stagnující tendence v zeleném pásmu: 

Tento stagnující graf na Obr. 45 se zobrazuje v momentě, kdy nám v záložce „Čistírny“ svítí 

kontrola čidla kalové sondy červeně. Kal v ČOV neklesá, ale je v zeleném pásmu, nikoliv 

v červeném. Nejedná se tedy o stejnou situaci jako v předcházejícím grafu, z čehož lze 

usuzovat, že je v ČOV „zbouraný“ kal. Odborný pracovník obce musí tuto ČOV fyzicky 

zkontrolovat a vyhodnotit situaci. V případě, že opravdu došlo k havárii biologického kalu, je 

potřeba ČOV znovu nakalit. Špatný kal se musí předtím z ČOV ale odčerpat. 

 
Obr. 45 Stagnující graf v zeleném pásmu 

B. Graf vývoje množství kalu v čase 

Tento druhý graf signalizuje vývoj množství kalu v čistírně za posledních 9 měsíců, případně  

za takové časové období, které si sami zvolíme (postup v Obr. 46). Za tímto účelem  

si vyfiltrujeme požadované časové období, např. za aktuální (kalendářní) rok. Následně se nám 

zobrazí více vypovídající graf, ze kterého můžeme vyčíst, jak se vyvíjelo množství kalu v ČOV. 
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Obr. 46 Filtrování časového období 

Optimálním vývojem je v rámci tohoto grafu postupný nárůst kalu v ČOV, a ve chvíli,  

kdy se pohybujeme delší časové období v červeném pásmu, prudký propad na nulu. Tento 

propad nepředstavuje skutečně prázdnou ČOV, ale množství kalu pod měřitelnou úrovní,  

tzv. <40 % objemu ČOV. Tento prudký propad představuje grafické vyjádření vyvezení kalu, 

které by se mělo uskutečnit přibližně 1-2 x za rok nebo dle hydraulického zatížení  

ČOV (to posoudí odborně způsobilý pracovník obce).  

Po vyvezení kalu se po dobu do dosažení dolní měřitelné hranice, tj. 40 %, nebudou zobrazovat 

ve druhém grafu (Obr. 47) žádné hodnoty. Hodnoty v intervalu 0–40 % nejsou zobrazovány. 

Tento graf je důležitý pro kontrolu množství kalu v čistírně.   

 
Obr. 47 Vývoj množství kalu za aktuální (kalendářní) rok 

...a kdy zpozornět? 

Pokud v případě prvního grafu nedochází k postupnému klesání kalu, je nutné, aby odborně 

způsobilý pracovník obce danou ČOV fyzicky zkontroloval a zvolil další postup.  Může být nutné 

vyvezení kalu, očista kalové sondy nebo přepnutí režimu ČOV.  
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4.  Solenoidy a jejich vizualizace 

Chod solenoidů 

Graf nám ukazuje, zda je tlakový vzduch z dmychadla směrován do aktivační  

nebo denitrifikační části čistírny. Doba vzduchování do těchto částí čistírny je závislá  

na zvoleném provozním režimu.  

...a kdy zpozornět? 

Pokud solenoid zůstává ve fázi aktivace, je nutné zavolat SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 

jakožto vaší technické podpoře.  

Doba sepnutí solenoidů 

Graf nám ukazuje dobu, po kterou byl solenoid sepnut. Tento graf je pro nás důležitý  

pro informaci, jak dlouho je již daný solenoid v provozu. Tato doba je individuální u každé  

ČOV a je závislá na provozním režimu této ČOV. 

 
Obr. 49 Doba sepnutí solenoidů 

5. Vizualizace otevření čistírny 

Čas od otevření čistírny 

Graf nám ukazuje, kdy a na jak dlouho byla čistírna otevřená. Níže můžeme vidět dva grafy. 

První typ se zobrazí při otevření grafu indikátoru, druhý se zobrazí po vyfiltrování hodnot  

za aktuální kalendářní rok. První graf (viz Obr. 50) bude zpravidla stoupající červená linie 

znamenající, že ČOV nebyla ve sledovaném čase otevřena. Tento graf s minutovým rozpětím 

příliš informací neprozradí. Vyfiltrujte si tedy hodnoty za aktuální (kalendářní) rok,  

viz Obr. 51. Následně se zobrazí více vypovídající graf, ze kterého lze vyčíst, kdy byla  

ČOV naposledy otevřena.     

Obr. 48 Chod solenoidů 
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Tento graf je pro nás důležitý pro ověření, zda je pravidelně vykonávána vizuální kontrola 

chodu ČOV. Ta představuje základní předepsanou servisní činnost. Tato povinnost vyplývá 

z Provozního řádu a její dodržování je pro vás podmínkou pro řádné uplatnění záruky na DČOV 

v případě servisní činnosti či poruch. 

 

Jak tedy grafu za aktuální (kalendářní) rok porozumět? Každý dotyk červené linie časové osy 

představuje moment otevření ČOV (dle Provozního řádu 1-4 x za měsíc). Každé stoupání grafu 

pak znamená, že po tuto dobu byla ČOV uzavřena. Toto stoupání představuje narůstající čas  

od posledního otevření ČOV. 

 

Obr. 51 Čas od otevření čistírny – aktuální (kalendářní) rok 

...a kdy zpozornět? 

Pokud vidíte, že červená linie je pouze stoupající více než měsíc, pak je nutné z vaší strany 

provést vizuální kontrolu chodu ČOV. Po otevření víka ČOV zkontrolujte, zda nedochází k úniku 

přísunu vzduchu do čistírny.  

Firmu SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., jakožto servisní organizaci, kontaktujte prosím ve chvíli, 

kdy čidlo víka nefunguje správně a při vizuální kontrole chodu DČOV jste neidentifikovali žádný 

z důvodů jako přivřený trs trávy, pavouk apod., které jsou vaší povinností odstranit. 

Otevření víka čistírny 

Graf nám ukazuje, zda v momentě měření byla ČOV otevřená či nikoliv. Při rozkliknutí grafu  

se nám jako první otevře graf v pětiminutových rozpětích měření, viz Obr. 52. Tento graf 

s pětiminutovým rozpětím nám příliš informací neprozradí, vyfiltrujte si tedy hodnoty  

za aktuální (kalendářní) rok, viz Obr. 53.  Optimální je, pokud v grafu vidíme, že ČOV byla 

otevřena alespoň 1-4 x za měsíc s ohledem na povinnost vizuální kontroly chodu  

ČOV dle Provozního řádu. Tento graf je pro nás důležitý pro identifikaci těch ČOV obecní 

soustavy, u kterých neprobíhá pravidelná vizuální kontrola chodu ČOV. Pro identifikaci 

Obr. 50 Čas od otevření čistírny – minutové rozpětí 
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neodborného zacházení s ČOV, identifikaci překážek, které brání správnému chodu čidla víka 

(hmyz, pavučina či stébla trávy) nebo zjištění případných závad čidla je tato činnost nezbytná. 

 

Obr. 52 Otevření víka čistírny – pětiminutové rozpětí 

 
Obr. 53 Otevření víka čistírny – aktuální (kalendářní) rok 

Funkci čidla otevření víka čistírny lze v terénu ověřit na displeji řídící jednotky. Zavření víka 

čistírny je signalizováno bílým podsvícením displeje. Naopak otevření víka čistírny je 

signalizováno podsvícením displeje řídící jednotky oranžovou barvou. 

...a kdy zpozornět? 

Zpozornět bychom měli ve chvíli, kdy výstupy čidla víka v softwaru ENCELADUS neodpovídají 

skutečnosti. Když při otevření ČOV se v grafu ČOV stále zobrazuje jako zavřená nebo když  

se ČOV v grafu jeví jako nepřetržitě otevřená, je nutná fyzická kontrola ČOV na místě. Pokud 

je čidlo víka překryto překážkou v podobě pavučiny, hmyzu či stébla trávy, tuto překážku 

prosím odstraňte a zkontrolujte opět funkčnost čidla víka spolu s výstupy softwaru 

ENCELADUS. V případě přetrvávajících problémů prosím kontaktujte nás, jakožto vaši servisní 

organizaci. 

6.  Vizualizace tlaku vzduchu 

Monitoring vzduchování je jedním z klíčových parametrů sledování chodu ČOV. Činnost 

dmychadla je možné regulovat (viz dále), přičemž by ale čistírna neměla být dlouhodobě  

bez přísunu vzduchu. Klesne‐li tlak ve vzduchovacím systému, může to znamenat netěsnost  

či poruchu dmychadla, a naopak, dojde‐li ke zvýšení tlaku, zpravidla to znamená, že došlo  

k ucpání vzduchovacích elementů. 

Graf níže nám ukazuje, zda je tlakový vzduch z dmychadla do ČOV dodáván tehdy, kdy má. 

Optimální je, když je tlak vzduchu v dlouhodobém horizontu zobrazován v pásmu  

„OK“. U některých ČOV může nastat případ, že se periodicky mění stav „OK“ a „Chyba“.  
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Rozsah zobrazovaných údajů se liší jednak podle typu zařízení a typu instalovaných čidel,  

ale také podle oprávnění, která máte přiřazena. Máte‐li aktivovanou službu „automatické 

upozorňování“, budete o všech zjištěných chybových stavech informováni okamžitě 

prostřednictvím SMS zprávy či e‐mailu. 

...a kdy zpozornět? 

Pokud je tlak vzduchu zobrazován v červeném pásmu „Chyba“ po dobu delší než několik hodin 

a nepřechází již do pásma „OK“. V tomto případě je nutné provést fyzickou kontrolu  

ČOV a zjistit, zda je dmychadlo funkční. V případě, že je dmychadlo funkční, zavolejte 

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. jakožto vaší technické podpoře.  

 

 

 

  

Obr. 54 Tlak vzduchu 
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E. Roční zprávy 
Při provozu obecních soustav DČOV, které byly dotačně podpořeny z prostředků  

SFŽP je nezbytné dodržovat požadavky stanovené v těchto základních dokumentech: 

1.) Dotační výzva, z níž byla akce podpořena (č. 11/2016 nebo č. 17/2017) 

2.) Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP 

3.) Rozhodnutí, na jehož základě byla stavba povolena 

4.) Provozní řád vydaný společně výrobci domovních ČOV a systémové telemetrie 
 

K jednotlivým závazným dokumentům detailněji: 

1.) DOTAČNÍ VÝZVA – Podmínky výzvy (kap. 13 - výňatek) 

Příjemce podpory je povinen zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV 

v souladu s jejich platným provozním řádem. (...) 

Příjemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu 

všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího 

kalendářního roku, a to po celou dobu udržitelnosti. Součástí zprávy je zejména 

posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování naplnění podmínek stanovených 

příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků 

vody (jsou-li předepsány) a případných revizí. Bude-li zjištěno neplnění deklarovaných 

technických parametrů uvedených v Žádosti, bude příjemce podpory vyzván k nápravě 

a k předložení aktualizované zprávy o provozu DČOV ve lhůtě stanovené Fondem. 

Opakovaného neplnění technických parametrů DČOV bude považováno za porušení 

podmínek Výzvy. 
 

2.) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE SFŽP 

Poskytovatel dotace stanovuje příjemci podpory v č. IV – „Základní závazky a další 

povinnosti“ v bodě 1.a) mj. povinnost zajistit řádný a odborný provoz všech 

podpořených DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem, včetně vzdáleného 

monitoringu podle pravidel Výzvy. 

Při porušení povinností příjemce podpory dle čl. IV této smlouvy, může být toto postiženo 

až 100 % odvodem z poskytnuté podpory. 

 

3.) ROZHODNUTÍ, NA JEHOŽ ZÁKLADĚ BYLA STAVBA POVOLENA 

Realizace díla „soustavy DČOV v obci“ je zpravidla povolována příslušným vodoprávním 

úřadem na základě „Souhlasu s ohlášením stavby“. Na jeho základě je povinností 

vlastníka / provozovatele vodního díla zajistit v intervalu 1x za 2 roky „technickou revizi 

vodního díla“ odborně způsobilou osobou (OZO) s pověřením od MŽP ČR. 
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Provedení této revize je nutné zaznamenat v provozním deníku každé DČOV. Jakmile bude 

revizní zpráva od OZP k dispozici, prosím o její zaslání v elektronické podobě na adresu 

naší firmy. Její závěry zapracujeme do další roční zprávy pro SFŽP. 

 

Současně je povinností vlastníka / provozovatele vodního díla tuto zprávu předat 

příslušnému vodoprávnímu úřadu nejpozději do 31. 12. kalendářního roku, v němž byla 

revize provedena. 
 

4.) PROVOZNÍ ŘÁD AT 6-20 plus – „Návod k obsluze domovních čistíren odpadních vod  

AT plus a systémové telemetrie Enceladus (2021)“  

(aktuální verze je trvale k dispozici na www.enceladus.cz/zakaznici/ 

nebo prostřednictvím přiloženého QR kódu) 

 Návod k obsluze ČOV AT PLUS (str. 14 a dále) 

Výrobce ČOV zde předepisuje závazný rozsah a intervaly základních údržbových  

i odborných servisních úkonů. Tyto činnosti je nezbytné provádět a následně zapisovat 

jejich provedení do elektronického servisního deníku, který je součástí aplikace Enceladus 
(podrobněji popsáno v podkapitole „Vyplňování provozního deníku“ na str. 17). 

 

Zanedbání této povinnosti provozovatelem soustavy DČOV má za následek nejen zkrácení 

životnosti zařízení, ale i možnou ztrátu záruky, a také případné sankce ze strany poskytovatele 

dotace, tj. SFŽP. 

Provozovatelé soustav DČOV, které nejsou vybaveny „kalovými sondami“ pro systémové 

měření objemového množství biologického kalu v ČOV, mají povinnost provádět toto měření 

fyzicky v intervalu 1x za 2 měsíce. 

 

Z provozních deníků, které byly podkladem a součástí ročních zpráv pro SFŽP ale vyplývá,  

že tato povinnost nebyla v některých obcích splněna. Stejně tak ani četnost jiných 

pravidelných úkonů – např. čištění filtrů dmychadel nebyla provozovateli prováděna. 

 

Počátkem ledna tohoto roku jsme vám ponechali možnost doplnění servisních úkonů  

za uplynulý rok, kterou využili pouze někteří z Vás. 

Je nutno zdůraznit, že výstupem souhrnné roční zprávy má být mj. výrok obsahující text 

„podmínky stanovené příslušným vodoprávním úřadem byly naplněny“, stejně tak i text 

„soustava domovních čistíren odpadních vod v obci ….. je plně funkční, je řádně 

provozována a dozorována odborně způsobilou organizací“. 

 

Pochopte prosím, že v případě, kdy nebudou provozovatelem plněny povinnosti stanovené 

platným Provozním řádem, případně vodoprávním úřadem, nebude možné tyto závěrečné 

výroky v roční zprávě uvést. 

http://www.enceladus.cz/zakaznici/
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Poznámky 
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dodavatel telemetrie Enceladus: 

 

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 

Dlažánky 305, 769 01 Holešov 

+420 573 397 723, +420 739 471 434 

www.enceladus.cz • www.satturn.cz • www.chytracistirna.cz  

servis@enceladus.cz 

http://www.enceladus.cz/
http://www.satturn.cz/
http://www.chytracistirna.cz/
mailto:servis@enceladus.cz

