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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na nakládání s odpadními vodami v obci Palkovice  

a moţnosti provozování jiţ vybudované kanalizace. Práce je zaloţena na provozním  

a kanalizačním řádu této kanalizace.  

Práce se skládá ze tří částí, ve kterých lze nalézt popis současného stavu, informace 

o obci, její historii, způsoby odvádění odpadních vod, hydrologické údaje a údaje  

o postavené kanalizační síti. Dalším odvětvím v této práci jsou legislativní podklady,  

které je potřeba při této problematice znát. V poslední části této práce se nachází podklady 

k provozování kanalizace, do kterého patří provozní řád, údrţba kanalizační sítě  

v návaznosti na sloţení a mnoţství odpadních vod dostávající se do kanalizace  

a povinnosti a práva vlastníka a provozovatele kanalizace. Je zde zahrnuta i majetková  

a provozní evidence. 

Klíčová slova: odpadní vody, kanalizace, oddílná stoková soustava, provozní řád, 

 kanalizační řád 

Summary 

Bachelor’s thesis is focused on the management of waste water in the village  

of Palkovice and the possibility of operation already built sewers. The thesis is based  

on the operating order and the order of the sewer drains. 

The thesis consists of three parts, in which can be found the description  

of the current state information of the village, its history, methods of sewage disposal, 

hydrological data and information on the status of the sewer network. Another section  

in this thesis is legislative documentation that needs to be known in this issue.  

In the last part of this thesis there is a material to the operation of the sewer,  

which includes the operating procedure, maintenance of the sewerage system in relation  

to the composition and quantity of waste water getting into the sewer system  

and the obligations and rights of the owner and operator of the sewer. There are also  

the ownership and operation records included. 

Keywords: wastewater, sewage, sewer system built with divisions, operating regulations,  

 sewerage regulations 
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Seznam použitých zkratek 

BSK5   biochemická spotřeba kyslíku 

ČOV   čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČS   čerpací stanice 

EO   ekvivalentní obyvatel 

N-NH4
+
 amonné ionty 

ha  hektar – jednotka pro plošný obsah 

CHSK  chemická spotřeba kyslíku 

CHSKCr chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

ISPOP  integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

kg  kilogram – jednotka hmotnosti 

km  kilometr – jednotka délky 

km
2
  kilometr čtvereční – jednotka pro plošný obsah 

l  litr – jednotka objemu 

LČR  Lesy České republiky 

max  maximum 

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí 

m
3
  metr krychlový – jednotka objemu 

NCelk   celkový dusík  

NL   nerozpuštěné látky 

PCelk  celkový fosfor 



PE   polyetylén – plast 

PP   polypropylen – plast 

PVC   polyvinylchlorid – plast 

Q  průtok 

Q 100  stoletá voda 

Q355d   průtok v průměru překročený po 355 dní v roce 

RD   rodinné domy 

s  sekunda 

SmVaK  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

ŢP   ţivotní prostředí 

µS/cm   mikroSiemens na centimetr 
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1. Úvod 

V České republice se kaţdoročně navyšuje počet obyvatel, kteří jsou napojeni  

na místní kanalizaci, tento fakt odpovídá i rozšiřování veřejných kanalizací. Kanalizační 

systémy jsou vybudovány na mnoha územích měst a obcí, ale existuje také spousta 

menších obcí, kde kanalizace dosud vybudována není, i kdyţ podle platné legislativy obce  

o velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel musely do konce roku 2010 zajistit 

odkanalizování a čištění jejich odpadních vod. Výjimkou je obec Palkovice,  

zde je kanalizace po fázích a etapách postavena. 

Nárůstem průmyslové výroby a v důsledku zvyšujícího se počtu populace také 

narůstá i mnoţství průmyslové a odpadní vody. Právě těmito vlivy je zatěţováno ţivotní 

prostřední. Odpadní vody jsou jedním z hlavních faktorů nepříznivě působící na ţivotní 

prostředí, proto je nutné zavádět odvádění těchto odpadních vod kanalizačními systémy. 

Bakalářská práce se zabývá nakládáním odpadních vod v obci Palkovice. Cílem  

je navrhnout moţnosti na provozování kanalizace zaloţeném na provozním řádu  

jiţ vybudované kanalizace v této obci a přiblíţit legislativní podklady, které souvisí 

s problematikou nakládání s odpadními vodami.  

Práce je rozdělena na tři hlavní části.  

První část se zabývá popisem současného stavu v Palkovicích, coţ jsou základní 

informace o obci, její historie, způsoby odvádění odpadních vod, hydrologické údaje  

a také údaje o místní, jiţ postavené kanalizaci. 

Druhá část popisuje legislativní podklady, které jsou potřeba k nakládání  

s odpadními vodami. Jsou zde shrnuty základní zákony, vyhlášky, normy a nařízení 

zabývající se touto problematikou.  

V třetí části jsou shrnuty podklady k moţnosti provozování kanalizace v zájmovém 

území, jako je provozní řád, údrţba kanalizační sítě v návaznosti na sloţení a mnoţství 

odpadních vod dostávající se do kanalizace a povinnosti, práva vlastníka a provozovatele 

kanalizace. V této kapitole je zahrnuta i majetková a provozní evidence.   
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2. Popis současného stavu 

2.1. Základní informace o obci Palkovice 

Palkovice leţí ve východní části Moravskoslezského kraje, v okrese  

Frýdek-Místek a v předhůří Beskyd, viz příloha č. 1. Obec je rozdělena do dvou částí,  

a to na Palkovice a Myslík. Obcí prochází jedna hlavní komunikace, na kterou se napojují 

další menší komunikace. Krajinný pokryv obce je velmi rozmanitý a je tvořen uměle 

přetvořenými povrchy, ornými půdami, travními porosty, smíšenými zemědělskými 

oblastmi, lesy a polopřírodními vegetacemi [1, 5]. 

Rozloha představuje 2174 ha, coţ je 21,74 km
2
. Počet obyvatel  

ke dni 1. 1. 2013 byl 3125. Nejvyšší bod obce leţí v nadmořské výšce 662 metrů  

a je jím Kubákov, následujícím bodem je Kozlovická hůrka se svými 612 metry  

nad mořem. Centrum se nalézá v nadmořské výšce 331 metrů. Obec má celkem  

9 sousedících obcí a to: Místek, Chlebovice, Zelinkovice, Rychaltice, Kozlovice, Lhotka, 

Metylovice, Hodoňovice a Kunčičky u Bašky [1, 3]. 

 

Obr. 1: Komunikace v obci Palkovice (Palkovice 310). Zdroj: vlastní 
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2.1.1. Historie obce 

Z roku 1437 pochází první písemná zpráva o Palkovicích, ale je pravděpodobné,  

ţe obec v těchto letech jiţ určitou dobu existovala. Název obce byl po lokátoru Čeňku 

Palkovic z Bravantic. Roku 1564 byla zaznamenána první písemná zmínka o Myslíku.  

Obě obce byly součástí majetku olomouckého biskupství. Konkrétní údaje o obyvatelích 

Palkovic a Myslíku pocházejí z 16. století. Palkovice a Myslík byly dvě samostatné obce, 

které byly sloučeny v roce 1.1 1980 [2]. 

V obci byly v průběhu let zaloţeny tři spolky zabývající se vodohospodářstvím. 

Jednalo se o Vodní druţstvo I., II. a Vodovodní druţstvo. Vodní druţstvo I. vzniklo v roce 

1905 a Vodní druţstvo II. roku 1922 a činností obou druţstev byla regulace toků v obci. 

Vodní druţstvo II. zaniklo asi v roce 1948. Vodovodní druţstvo zaloţené roku  

1939 během své činnosti provedlo vybudování vodovodního řádu v obci, avšak zánik 

následoval asi 15 let po jeho zaloţení, tedy roku 1954 [4]. 

2.1.2. Způsoby odvádění odpadních vod 

Před postavením kanalizace majitelé nemovitostí pro odvádění odpadních  

vod vyuţívali septiky, ţumpy a domovní čistírny odpadních vod. Nejvíce se uplatňovaly  

tří komorové septiky. Technicky je moţné odpadní vody likvidovat: a) septiky,  

b) ţumpami, c) domovními čistírnami odpadních vod a d) kanalizacemi. 

a) Septiky, jsou průtočné usazovací jímky, které slouţí k čištění odpadních vod  

z jednotlivých nemovitostí. Pro septiky, které nejsou zaústěny přímo do kanalizace, která 

nemá zakončení v čistírně odpadních vod, je potřeba povolení k vypouštění odpadních  

vod do vod povrchových nebo podzemních, které vydává vodoprávní úřad a přihlíţí 

k nejlépe dostupným technologiím pro zneškodňování odpadních vod podle § 38 vodního 

zákona. Septiky jsou běţné se dvěma nebo více komorami, které jsou od sebe odděleny 

příčkami. Také existují kruhové a hranaté septiky, jeţ se vyrábějí v několika variantách. 

Těmi variantami mohou být samonosné septiky, septiky pro obetonování nebo 

dvouplášťové septiky. Funkčnost tří komorových septiků probíhá následovně: Odpadní 

voda je dopravena přívodním kanalizačním potrubím do první komory septiku. V první 

komoře dochází k hrubému předčištění. Následně odpadní voda protéká přes separační 
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přepáţku do druhé komory, dochází k sedimentaci jemného kalu. Ve třetí komoře  

je zavedeno odtokové potrubí, kterým je vyčištěná odpadní voda odváděna pryč ze septiku  

[6, 26]. 

b) Ţumpa je bezodtoková jímka, která je určená k zachycení odpadních vod. Ţumpa 

není vodní dílo, proto není potřeba povolení k vypouštění odpadních vod. Je vodotěsná, 

nesmí z ní unikat ţádné splašky a nesmí být opatřena ani přelivem ani odtokem. Nejčastěji 

provedení je betonová jímka, ale mohou se vyrábět i plastové. Velikost závisí hlavně  

na počtu ţijících osob v nemovitosti, která je na jímku napojena a charakteru objektu, zdali 

se jedná o trvale obývaný dům nebo o rekreační objekt. Při uţití ţumpy na odpadní vody  

se musí zajistit pravidelné vyváţení splašků do čistírny odpadních vod. Ze zákona existuje 

povinnost na vyţádání předkládání dokladů o likvidaci odpadních vod vodoprávnímu 

úřadu. Je nezbytnost si nejméně po dobu 3 let tyto doklady ponechat [7, 26]. 

c) Domovní čistírna odpadních vod se pořizuje v případě, chce-li majitel 

z nemovitosti vypouštět odpadní vody přímo do vodního toku nebo přes půdu  

do podzemních vod. ČOV je jiţ vodním dílem a je potřeba stavební povolení a po novele 

vodního zákona v roce 2010 o ohlášení vodních děl podle § 15a. Dále povolení 

k vypouštění odpadních vod z této čistírny do vod povrchových a podzemních, které se řídí 

§ 8 odstavce c) vodního zákona. ČOV se dělí na kontinuální a diskontinuální. Kontinuální 

mají nepřerušovaný průtok a splašky jsou čištěny průběţně. Diskontinuální čistírny mají 

přerušovaný průtok, u kterého se odpadní vody čistí při plnění v aktivační nádrţi,  

po vyčištění se zastaví provzdušňováním a čistá voda se odčerpává aţ po sedimentaci. 

Princip jejich fungování je v podstatě stejný jako u velkých klasických čistíren odpadních 

vod. Celý proces čištění probíhá zpravidla ve třech fázích. První část provádí hrubé 

předčištění a v tomto průběhu se oddělí hrubé nečistoty od odpadní vody. Následuje druhá 

fáze, která je nazývána aerobní stupeň, kdy dochází k vlastnímu biologickému čištění  

s následujícím oddělením kalu. Kal je produkt, který vzniká při čištění odpadních vod. 

Poslední stupeň čistícího procesu je přenos produktů čištění, tedy kalů, do určených prostor 

pro jejich skladování a následné další zpracování [8, 39]. 

d) Dalším způsobem je odvádění odpadních vod kanalizačními stokami. Existují  

tři typy kanalizací a to jednotná, oddílná a modifikovaná stoková soustava. V jednotné 

kanalizační sítí jsou odváděny dešťové vody a všechny druhy odpadních vod společně. 
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Oddílná stoková soustava odvádí různé druhy odpadních vod samostatnými trasami 

stokové sítě. Nakonec modifikovaná soustava, která ani v České republice není, ale vzniká 

například kombinací jednotné a oddílné stokové soustavy v rámci odvodnění jednoho 

urbanizovaného celku. Kanalizační systémy se také dělí podle způsobu odvádění 

odpadních vod na tradiční a alternativní. Gravitační kanalizační systémy jsou povaţovány 

za tradiční způsob likvidace odpadních vod, kdy je důraz kladen na jednoduchost  

a spolehlivost provozu. Tlakové kanalizační systémy se povaţují za alternativní způsoby 

pro odvádění odpadních vod. Tyto Stoky fungují jako výtlačný řád kanalizace,  

kdy je nutno v gravitační stoce překonat výškový rozdíl, tedy protispád z důvodů 

uspořádání terénu a výškového vedení nivelety dna stok. Jsou úsporné a šetrné k ţivotnímu 

prostředí (ŢP). V současné době se v obci nachází oddílné stokové sítě s gravitačními  

i tlakovými částmi a celkově s pěti čerpacími stanicemi na kanalizační síti  

[27, 29, 30]. 

2.2. Hydrologické údaje 

Obec se nalézá v bezprostřední blízkosti vodní nádrţe Olešná, která byla 

vybudována během čtyř let, a její budování skončilo roku 1964 v rámci tzv. plánu výstavby 

malých vodních nádrţí. Nádrţ leţí na řece Olešná u Frýdku-Místku. Účelem nádrţe byla 

povodňová ochrana Paskova, potřeba vody pro průmysl, a také chov ryb. Celkový objem 

nádrţe je 4,4 mil. m
3
, kde stálý objem nádrţe činí 0,3 mil. m

3
. Přehrada má rozlohu  

88 ha [9]. 

Hlavní recipient v obci Palkovice je řeka Olešná, dále se zde nachází pouze malé 

vodní toky, coţ je 6 potoků, s názvy: Palkovický, Václavka, Pstruţí, Mráznice, 

Myslíkovský a Bačův potok, z nichţ dva ústí do řeky Olešná. Správa vodních toků v obci 

spadá na území ČR do státního podniku Povodí Odry, státního podniku Lesy ČR (LČR)  

a také do vlastníků pozemků. Část obce patří do aktivní zóny zaplavovaných území,  

aţ pro Q 100, viz příloha č. 2. Ochranná pásma vodních zdrojů se v obci také nachází.  

Lze je nalézt v Palkovických Hůrkách, Východních Hůrkách, na hranici území 

s Rychalticemi a v části obce s názvem Za humny, viz příloha č. 3. Celá obec se nachází 

v oblasti povodí Odry [5, 10]. 
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Palkovický potok pramení na úbočí vrcholku Kozlovická hora, protéká jihozápadní 

částí obce a v jejím středu ústí do řeky Olešná. Potok s názvem Václavka má pramen  

v Palkovických Hůrkách a taktéţ ústí do řeky Olešná. Pramen Pstruţího potoka se nachází 

ve středu chatové osady Hůrky, potok protéká částí obce a ústí do Palkovického potoka. 

Do Palkovického potoka ústí i potok Mráznice, který se nachází v části Myslík. 

Myslíkovský potok pramení na východním úbočí Kozlovické hory a ústí do řeky 

Ondřejnice. Jako pravostranný přítok řeky Ondřejnice je Bačův potok, který se nachází 

v části Myslík. V obci je k nalezení i několik bezejmenných malých vodních toků  

[11, 12, 13, 14]. 

 

Obr. 2: Palkovický potok. Zdroj: vlastní 

Hlavní a také největší tok v obci Palkovice je vodní tok Olešná, jehoţ celková délka 

od pramene aţ po ústí je 21,4 km a je levostranným přítokem Ostravice,  

do níţ ústí v Paskově. Hlavními parametry toku je průtok Q, který je u ústí 0,88 m
3
/s  

a hydrologické pořadí 2-03-01-058. Tato řeka je zatěţována třemi bodovými zdroji 

znečištění, a to ČOV Paskov, ČOV Ţabeň a kanalizací Staříč. Důsledek neodkanalizování 
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některých obcí a důsledek celkového plošného znečištění se odráţí i na stavu jakosti vody 

v tomto toku [15]. 

 

Obr. 3: Řeka Olešná protékající obcí Palkovice. Zdroj: vlastní 

Řeka Ondřejnice je pravostranným přítokem středního úseku Odry nad Ostravou  

a jejími hlavními parametry je Q 1,02 m
3
/s a hydrologické pořadí 2-01-01-147. Do tohoto 

toku jsou vypouštěny vyčištěné odpadní vody z ČOV Kozlovice, do kterých  

jsou dopravovány právě odpadní vody z obce Palkovice. V kvalitě vody, podle vybraných 

ukazatelů jsou nejvíce nepříznivě hodnoceny ukazatele organického znečištění u BSK5, 

které dosahují v některých letech aţ IV. třídy a u CHSKCr i V. třídy znečištění. Co se týče 

biologických ukazatelů, podle počtu bakterií je voda na dolním toku Ondřejnice hodnocena 

III. třídou jakosti [16, 24]. 

Tok Ostravice od pramene aţ po ústí je ve správě státního podniku Povodí Odry, 

jehoţ délka je 65,1 km. Tento vodní tok ústí do řeky Odry v Ostravě a hlavními parametry 

toku je Q 15,5 m
3
/s a hydrologické pořadí 2-03-01-001. Největšími bodovými zdroji 

znečištění jsou převáţně ČOV měst a obcí, dále některé průmyslové podniky, jakými jsou 

např. Válcovny plechu, a.s. Frýdek-Místek, Biocel Paskov a.s. a ČEZ Energetické sluţby, 
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s.r.o. Do této řeky se vypouští i vody z ČOV Sviadnov, kam jsou odváděny odpadní vody  

z obce Palkovice [17, 23]. 

U výpustě z ČOV Sviadnov do vodního toku Ostravice byla 31. 7. 2013 naměřena 

konduktivita 872 a 874 µS/cm. Hodnoty před výpustí se pohybovaly okolo  

240 µS/cm. Zhruba 130 metrů za výpustí byly hodnoty okolo 440 a 554 µS/cm.  

Po cca 1,5 km hodnoty klesly na 308 µS/cm. Aţ po soutok Ostravice s Lučinou  

se uţ hodnoty nedostaly na číslo 240 µS/cm, ovšem tento fakt mohl být způsoben i dalšími 

výpustěmi leţícími na tomto vodním toku.  

2.3. Údaje o místní kanalizaci 

Budování kanalizace v obci Palkovice probíhalo v několika částích a etapách.  

V současné době probíhá IV. etapa, která je jiţ ve stavu podané ţádosti o stavební 

povolení. Dostavba této kanalizace bude probíhat v lokalitách Osada, Dráhy, Podhůří  

a Pod Rakovcem v místní části Palkovice. V době psaní této práce bylo jiţ zveřejněno 

oznámení o zahájení vodoprávního řízení. V plánu oblasti povodí Odry, přesněji v listu 

opatření je psáno sdělení Obecního Úřadu Palkovice, ţe bude do roku 2015 

odkanalizováno 1100 obyvatel [18]. 

Místní kanalizace je rozdělena podle katastrálního území na dvě stokové sítě,  

a to s názvy Palkovice – kanalizace B a Palkovice kanalizace III. Palkovice – kanalizace B 

je stoková síť v části Palkovice a stokovou síť s názvem Palkovice kanalizace III lze nalézt 

v části Myslík [19]. 

Celková kanalizace v obci je vedena do dvou čistíren odpadních vod (ČOV), jedná 

se o ČOV Sviadnov a ČOV Kozlovice. Obě čistírny se nacházejí v okrese Frýdek-Místek, 

které vlastní a provozují Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava [19]. 

2.3.1. Palkovice – kanalizace B, část Palkovice 

Tato stoková síť je vybudovaná po částech v několika etapách a letech. První 

budování kanalizační sítě bylo započato v 90 letech minulého století, kdy podél vodního 

toku a vodní nádrţe Olešná byl postaven přivaděč odpadních vod z kraje obce. 
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Systematické budování kanalizační sítě v obci pokračovalo aţ v letech 2001 – 2002,  

kdy obec vybudovala levobřeţní část splaškové kanalizace s napojením na kanalizační 

sběrač z roku 1990 [19, 20, 21]. 

Další etapou při budování této kanalizační sítě byla etapa nazvaná Kanalizace 

Palkovice – řad A a C. Při této části vznikla kanalizace oddílná, která odvádí pouze 

splaškové vody. V této etapě byla postavena kanalizace o délce 4 071,40 m, kdy součástí 

hlavních kanalizačních řádů jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, které slouţí  

pro odvádění splaškové vody z jednotlivých objektů. Přípojky jsou provedeny z hladkého 

PVC o dvou profilech potrubí, a to DN 160 a DN 200. Celkový počet kanalizačních 

přípojek v této části výstavby vytváří 147 kusů. Kanalizační řád k této části kanalizace 

vznikl roku 2004, v tomto roce bylo na stávající a tuto novou kanalizaci napojeno  

1 794 ekvivalentních obyvatel (EO). Pro tuto konkrétní etapu byl kanalizační řád 

zpracován roku 2004 [20]. 

V červenci roku 2008 byl zpracován kanalizační řád stokové sítě obce Palkovice, 

kde celková délka dopravních cest stokové sítě má 6,863 km a počet domovních přípojek 

je 126 kusů. Stoky jsou vybudovány z PVC a kameniny o profilech DN 250 – 300.  

Část stoky, kde se nachází materiál kamenina je dlouhá pouze 690 m. Na stokové síti  

se nachází jedna kanalizační čerpací stanice (ČS) odpadních vod. Jedná se o podzemní 

kruhový betonový objekt s plastovým vnitřním i vnějším pláštěm. Vevnitř jsou osazena 

dvě ponorná čerpadla. Stropní deska je ze ţelezobetonu a pod ní se nachází plastová 

armaturní šachta. Nad terén vystupuje pouze elektrorozvaděč. ČS je bezobsluţná 

s přenosem dat na dispečink ČOV. ČS je bez havarijního přepadu s nátokem potrubím  

DN 300 a výtlak je z tvárné litiny o profilu DN 150 pouze do revizní šachty, která  

se nachází v ČS, odkud jiţ odpadní vody proudí dále gravitačně [21]. 

Další etapou ve výstavbě této části kanalizace je Rozšíření kanalizační sítě v obci 

Palkovice, 1. část, pro niţ kanalizační řád byl vypracován v dubnu 2009. Dokončená 

kanalizační síť je liniovou stavbou v zastavěné části obce Palkovice. Stoky jsou vedeny 

podél krajské silnice a středem jejího jízdního pruhu, dále je kanalizace vedena v místních 

komunikacích ve vlastnictví obce a občanů, a na volných pozemních ve vlastnictví  

opět obce i občanů. Vedení stok opakovaně kříţí vodní toky, jako je Palkovický potok  

a jeho přítoky. V rámci 1. části stavby byla postavena kanalizační síť z potrubí vyrobeného 
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z materiálu PVC o rozsahu 3 656,60 m o dvou profilech DN 250 a DN 300.  

Pro kanalizační přípojky bylo vybudováno napojení o profilech DN 150, 200 a 250. Počet 

připojených spotřebitelů v roce 2009 bylo 84 rodinných domů (RD), coţ odpovídá 378 EO 

[22]. 

Poslední etapou bylo Rozšíření kanalizační sítě v obci, 2. část, kdy je kanalizační 

síť opět liniovou stavbou. Trasy stok jsou vedeny podél krajských silnic, místními 

komunikacemi, příjezdovými cestami a volným terénem, které jsou ve vlastnictví obce, 

právnických osob, ale i v soukromém vlastnictví občanů. Stoky opakovaně kříţí Pstruţní  

a Palkovických potok, včetně jejich přítoků. Vybudovaná kanalizační síť v rámci 2. části 

stavby byla z potrubí PP o profilech DN 250 a 300, jejíţ délka je 10 611,61 m. Stejně jako 

v předchozí části jsou pro napojení kanalizačních přípojek vybudovány potrubí o profilech 

DN 150, 200 a 250. V této části je jiţ připojených spotřebitelů 257 RD, to představuje 

1 156 EO. Tato část kanalizační sítě má svůj kanalizační řád, který byl vytvořen v červnu 

roku 2012 [23]. 

Veškerá odpadní voda z této celé části kanalizace je odváděna na ČOV Sviadnov. 

Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod, která byla vybudována 

v roce 1967 ve Sviadnově a v roce 1995 byla ukončena její rekonstrukce. V listopadu toho 

roku probíhal její zkušební provoz. Po roce zkušebního provozu a jeho vyhodnocení byla  

ČOV uvedena do trvalého provozu. Čistírna se skládá z hrubého a mechanického 

předčištění, biologického čištění, kalového a plynového hospodářství. ČOV má kapacitu 

38 541 m
3
/den, zatíţení 7 746 kg/den. Účinnosti podle BSK5 je projektován na 92,5 %, 

přičemţ průměrná účinnost čištění v ukazateli BSK5 dosahuje 98,7 %. Limity  

pro vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku Ostravice v říčním kilometru  

20,3 se povoluje v následujícím mnoţství a kvalitě [23]: 
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Tab. 1: Kvalita vypouštěných odpadních vod 

Stanovená veličina 

Povolené limity 

Přípustné hodnoty 

koncentrací [mg/l] 

Maximální hodnoty 

koncentrací [mg/l] 

BSK5 15 30 

CHSKCr 75 125 

NL 20 40 

NCelk - 20 

PCelk - 3 

 

Přípustné hodnoty koncentrací jsou hodnoty, které mohou být v povolené míře 

překročeny. Maximální hodnoty koncentrací jiţ překročeny být nesmí. Mnoţství průměrné 

523 l/s, maximální 2 000 l/s a ročně 12 000 000 m
3
/rok vypouštěných odpadních vod.  

Hodnocení recipientu Ostravice nad výpustí je pro průtok Q355d 1,31 m
3
/s,  

BSK5 1,9 mg/l a CHSK 11,8 mg/l. Limity vypouštěného znečištění, které jsou dány 

rozhodnutím vodoprávního úřadu, nejsou tedy překračovány [20, 21, 22, 23]. 
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Obr. 4: ČOV Sviadnov, Frýdek-Místek. Zdroj: vlastní 

 

Obr. 5: ČOV Sviadnov – výpusť, Frýdek-Místek. Zdroj: vlastní 
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2.3.2. Palkovice kanalizace III, část Myslík 

Tahle stoková síť probíhala v etapě, která byla nazvána jako III. etapa dostavby 

kanalizace v obci Palkovice. Stávající kanalizace je v části Myslík a počet 

odkanalizovaných EO je 350. Výhled k roku 2014 počítá s 400 EO. V místní části Myslík 

se nenachází ţádný průmysl, který by ovlivnil přepočet trvalých obyvatel na ekvivalentní 

obyvatele. Proto platí vztah, ţe počet trvalých obyvatel v části Myslík se rovná současně  

i počtu ekvivalentních obyvatel [19, 24]. 

Rozsah této stavby zahrnuje stoky gravitační, tlakové, revizní šachty, čerpací 

stanice a odbočení pro kanalizační přípojky [24]. 

Gravitační stoková část vyuţívá přírodní gravitační sílu a tato síť obsahuje stoky 

o profilu DN 250 z plastového materiálu, konkrétně PP. Celková gravitační stoka má délku 

3521,90 m a počet šachet je 118 ks. Materiál je od firmy REHAU, konkrétně výrobek 

AWADUKT PP SN10 REUSISTO. Jedná se o plnostěnné kanalizační trubky pro vysoké 

zátěţe s násuvným hrdlem a pevně vloţeným bezpečnostním těsnícím systémem. Potrubí 

odbočení pro napojení kanalizačních přípojek má profily DN 250/150 a celkem vede 

z hlavních gravitačních stok 110 ks potrubí odbočení [24, 25]. 

Tlakové stoky jsou zde navrţeny o profilech DN 100 a 80. Celková délka této stoky 

je pouze 502,2 m a nachází se na ní pouze jedna revizní šachta. Jedná se o alternativní 

způsob odkanalizování. Materiálem v této stoce je opět plast, ale tentokrát se jedná  

o PE opět od firmy REHAU, s celým názvem potrubí RAU-PE 100. Potrubí je svařované. 

Stoky slouţí jako výtlak do čerpacích stanic [24, 25, 26]. 

Revizní šachty jsou plně prefabrikované DN 100 s poklopem DN 600 a celkem  

jich na celé této kanalizaci nachází 119 ks [24]. 

Celkem jsou 4 čerpací stanice na této kanalizační stoce. Jedna hlavní čerpací 

stanice označená jako ČSM, a tři menší čerpací stanice značené jako ČS1, ČS2, ČS3. 

Z hlediska konstrukce hlavní čerpací stanice ČSM se jedná o plně prefabrikovanou jímku 

světlosti DN 2000, která navazuje na betonový vstupní armaturní prostor s poklopy.  

Ve stropě je větrací prvek celé čerpací stanice. Trubní vystrojení je navrţeno z nerezového 

trubního materiálu. Čerpací stanice ČSM je vybavena kalovými čerpadly, potrubím, 
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armatury a na výtlaku měření přečerpaných odpadních vod na ČOV. Přívod do stanice  

je z gravitační stoky a odvod tlakovou stokou napojením na ČOV. Zbývající tři čerpací 

stanice ČS1, ČS2 a ČS3 jsou z hlediska konstrukce plně prefabrikované podzemní jímky  

o světlosti DN 1500 se zákrytovou deskou s poklopem, který slouţí jak pro servis čerpadel, 

tak i pro vstup do čerpacích stanic. Součástí čerpacích stanic jsou kalová čerpadla, potrubí 

a armatury. Přívod a odvod je stejnými stokami jako u ČSM. Materiálem je nerezový 

trubní materiál. Měření průtoku čerpaných odpadních vod v těchto třech čerpacích 

stanicích není [24]. 

Ostatními objekty na této stokové síti jsou podchody krajskými silnicemi, které 

jsou řešeny uloţením stokového potrubí DN 250 do chrániček na kluzných sedlech 

s utěsněním konců chrániček koncovými manţetami. Dalším objektem je od hlavní čerpací 

stanice ČSM do ČOV proplachovací a kalosvodný objekt na tlakové stoce, který  

je situován na pravém břehu vodního toku Ondřejnice v nejniţším místě nivelety tlakové 

stoky. Ukončení tlakové stoky je provedeno v areálu ČOV prostřednictvím nové nápojné 

šachty, která je vybudována na stávající stoce přivádějící odpadní vody na ČOV 

k čistícímu procesu [24]. 

Čištění odpadních vod z této části kanalizační sítě je prováděno na ČOV Kozlovice. 

Jde o mechanicko-biologickou ČOV, která má dostatečnou kapacitu pro čištění odpadních 

vod z lokality Myslík. Na tuto ČOV jsou prostřednictvím této stokové sítě napojeny pouze 

splaškové vody z občanské zástavby, neboť průmyslové vody se zde nevyskytují. ČOV 

Kozlovice se nachází pod zástavbou obce Kozlovice na levém břehu vodního toku 

Ondřejnice, do kterého se vypouští vyčištěné odpadní vody. Do ČOV se čerpají vody 

z hlavní čerpací stanice Myslík - ČSM a to při chodu jednoho čerpadla je minimální přítok 

2 l/s a při souběţném chodu dvou čerpadel je maximální přítok na ČOV 3,5 l/s. Celkový 

objem splaškové odpadní vody dopravené na ČOV v hodnotě Qp za předpokladu specifické 

spotřeby vody 120 l/EO/den je Q hodinové 2 m
3
, Q denní 48 m

3
 a Q roční 17 520 m

2
/rok 

[24]. 
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Látkové znečištění dopravené splaškovými odpadními vody na ČOV k vyčištění  

je následující [24]: 

Tab. 2: Přivedená látková znečištění  

Látkové znečištění ČSN 75 6401 [mg/l] g/EO/den kg/400EO/den 

BSK5 400 48 19,20 

CHSK 800 96 38,40 

NL 366 43,9 17,56 

N-NH4
+
 30 3,6 1,44 

Ncelk 70 8,4 3,36 

 

Tyto hodnoty jsou pro 400 EO a 120 l/os/den. Výše uvedené přivedené látkové 

znečištění bude stávající ČOV vyčištěno. Z přivedeného látkového znečištění bude čistícím 

procesem ČOV odstraněno následující mnoţství látkového znečištění za rok [24]: 

Tab. 3: Přítok a odtoky ČOV a jejich odstranění látkového znečištění 

Látkové znečištění 
Přítok na ČOV 

[t/rok] 

Odtok z ČOV 

[t/rok] 

Odstranění  

[t/rok] 

BSK5 7,01 0,701 6,309 

CHSK 14,02 1,402 12,618 

NL 6,41 0,641 5,769 

N-NH4
+
 0,53 0,053 0,477 

Ncelk 1,23 0,123 1,107 

 

V průměru se předpokládá čistící efekt ČOV cca 90% u veškerého látkového 

znečištění [24]. 

Na kanalizaci je moţno napojit odpadní vody, které obsahují jen netoxické látky, 

nezhoršující kvalitu a odstranitelné látky bez zvláštních obtíţí na ČOV produkovaných 

odpadů do té míry, ţe by se tím ztěţovalo jejich zpracování, likvidace a vyuţití. Splaškové 

vody musí být napojeny přímo bez jakéhokoliv předčištění. Nesmí se vypouštět odpadní 
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vody ze septiků, přepadových jímek apod. Do kanalizace mohou být odváděny odpadní 

vody jen v míře znečištění stanovené v následující tabulce [20, 21, 22, 23, 24]: 

Tab. 4: Nejvyšší přípustná míra znečištění ve vypouštěných odpadních vodách  

do kanalizační sítě 

Ukazatel Symbol 
Max. koncentrační limit v 2 

hodinovém (směsném) vzorku [mg/l] 

Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 500 

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr 1 000 

Nerozpuštěné látky NL 700 

Tenzidy aniontové MBAS 10 

Uhlovodíky C10 - C40 10 

Reakce vody pH 6 - 9 

 

Pokud vlastník nebo provozovatel stokové sítě zjistí překročení limitu, tedy 

maximálních hodnot, bude o tomto faktu informovat vodoprávní úřad a na viníkovi můţe 

uplatit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných zákonů. O této 

skutečnosti více informuje § 10 zákona o vodovodech a kanalizacích a dále podle  

§ 14 vyhlášky č. 428/2001  Sb. Obecní úřad s rozšířenou působností a krajský úřad 

uplatňují právě sankce podle § 32 aţ 45 zákona o vodovodech a kanalizacích,  

kde lze nalézt přestupky, správní delikty [23, 24, 44, 45]. 

Náplní provozního řádu této stokové sítě jsou pravidelné prohlídky, čištění, 

manipulace a údrţba. Provozovatel má povinnost provozovat a udrţovat stokou síť  

tak, aby byla stále zachována plná funkčnost stokové sítě při odvádění splaškových  

vod z napojených nemovitostí. Tato funkce bude podle provozního plánu docílena 

pravidelnou kontrolou, údrţbou a čištěním stokové sítě. Provozovatel je povinen  

vést evidenci o obsluze a údrţbě stokové sítě, tyto provozní deníky budou provozovatelem 

archivovány. Dále musí probíhat kontrola odpadních vod vypouštěných do kanalizace  

a odpadních vod vypouštěných do recipientu z kanalizace, ovšem kontrolu odpadních  

vod vypouštěných do recipientu provádí provozovatel ČOV, v tomto případě  

SmVaK Ostrava. Nezbytností pro provozovatele kanalizace je v rámci bezpečnosti  
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a ochrany zdraví obyvatelstva majetku dodrţovat provozní řád kanalizačního zařízení, 

příslušné technické normy, předpisy o kanalizaci, a obsluţné návody k jednotlivým 

zařízením umístěné na kanalizaci [24]. 

Měřící zařízení na stoce v obci Palkovice je Parshallův ţlab, který slouţí  

pro měření průtoku odpadních vod, ale také můţe být pouţit k měření průtoku  

v potocích, kanalizačních výpustí čistíren odpadních vod a všech místech, kde je potřeba 

vysoké přesnosti měření při nízkých pořizovacích nákladech. Mezi jeho hlavní výhody 

patří právě nízké pořizovací náklady, minimální poţadavky na údrţbu, dlouhá ţivotnost  

a také se mezi výhody řadí i rychlost uvnitř ţlabů, která je dostatečně vysoká,  

aby se zabránilo ukládání sedimentů nebo hromadění nečistot. Jedná se o ţlaby s hrdlem, 

které se skládají z přívodní zuţující se části, dále nejuţší částí. Hloubka vody je snímána 

na začátku zúţení, tedy v přívodní části. Vyhodnocovací jednotka je řízena 

mikropočítačem s pamětí slouţící pro záznam parametrů. Zařízení sleduje údaje o hladině 

a také provádí záznam celkového proteklého mnoţství a počet provozních hodin [25, 33]. 

3. Legislativní podklady k nakládání s odpadními vodami 

Nakládání s odpadními vodami je moţné za předpokladu znalosti legislativních 

podkladů, jako jsou zákony, vyhlášky, normy a nařízení. V této kapitole jsou zahrnuty 

pouze zákony týkající se této problematiky. Nutností je ale dodrţovat všechny zákony, 

vyhlášky, normy a nařízení. 

3.1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon) 

Je jedním ze základních zákonů zabývajících se vodami a vším s nimi spojeným. 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, vytvořit podmínky  

pro sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl  

v souladu s právem Evropských společenství, stanovit podmínky pro hospodárné vyuţívání 

vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod [39]. 



Lenka Piskořová: Nakládání s odpadními vodami v obci Palkovice 

 

2014 18 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní 

zákon“) v oblasti odvádění odpadních vod se zabývá i jejich vypouštěním do vod 

povrchových a podzemních. Odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky 

nebo zvlášť nebezpečné závadné látky, jejichţ produkce vzniká převáţně jako produkt 

lidského metabolismu a činností v domácnostech, lze povolit vypouštění těchto odpadních 

vod přes půdní vrstvy do vod podzemních pouze výjimečně. Přímé vypouštění vod 

odpadních do vod podzemních je zakázáno [39]. 

Ve vodním zákoně je uvedeno povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových nebo podzemních. Povolení k nakládání s vodami, konkrétně k vypouštění 

odpadních vod, nemůţe být vydáno na období delší neţ 10 let. Pokud se jedná  

o vypouštění odpadních vod, které obsahují zvlášť nebezpečné látky nebo nebezpečné 

látky, povolení nemůţe být vydáno na dobu delší neţ 4 roky [39]. 

Vodoprávní úřad ve stavebním povolení stanovuje povinnosti, případně podmínky, 

za kterých se vydává a účel, kterému má vodní dílo slouţit. Zároveň ve stavebním povolení 

nebo ve veřejnoprávní smlouvě, která se týká mimo jiné i staveb vodovodních řádů, 

úpraven vody, vodárenských objektů, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů 

nebo ČOV, které jsou součástí právě vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu, uloţí 

předloţení povolení k jejich provozování spolu s ţádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 

Více o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a povolení k jejich provozování  

je podle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) [39]. 

Podle § 15a tohoto zákona, vodní díla určená pro čištění odpadních vod  

do 50 EO postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při ohlašování těchto staveb se přiměřeně 

pouţijí ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 

jen „stavební zákon“), o ohlašování staveb. Ohlášení vodního díla musí obsahovat 

náleţitosti podle stavebního zákona, dále projektovou dokumentaci, kterou zpracovala 

osoba oprávněná k této činnosti podle právního předpisu ze zákona č. 360/1992 Sb.,  

o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. V ohlášení vodního díla nesmí chybět způsob vypouštění odpadních vod, 

provozní řád, stanovisko správce povodí. V případě vypouštění odpadních vod z vodního 
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díla do povrchových vod je potřeba vyjádření příslušného správce vodního toku  

a v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do podzemních vod 

i vyjádření osoby s odbornou způsobilostí [39]. 

Vlastník vodního díla je povinen vodoprávnímu úřadu ohlásit udrţovací práce, 

které by mohly negativně ovlivnit ţivotní prostředí nebo stabilitu vodního díla, dále 

obnovu vodního díla zničeného ţivelní pohromou nebo havárií. Vodohospodářské úpravy 

musí vlastník také hlásit vodoprávnímu úřadu [39]. 

V § 16 vodního zákona je uvedeno, ţe k vypouštění odpadních vod s obsahem 

jedné nebo více zvlášť nebezpečně závadných látek do kanalizace je potřeba mít povolení 

vodoprávního úřadu. Seznam těchto nebezpečných látek je uveden v příloze vodního 

zákona. Nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky jsou např. prioritní látky, které představují 

značné riziko pro vodní prostředí a související ekosystémy. Seznam těchto látek stanoví 

nařízením vláda. Pro odpadní vody, které obsahují zvlášť nebezpečné závadné látky  

z jedné nebo více jednotlivých technologicky vymezených výrob vypouštěné  

do kanalizace, je třeba povolení samostatně pro kaţdou látku z těchto výrob podle  

§ 16 odstavce 1 vodního zákona [39]. 

Příslušnost vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu k čistírnám 

odpadních vod slouţících k nakládání s vodami náleţí krajským úřadům nebo obcím  

s rozšířenou působností. Rozdělení je podle vodního zákona [39]. 

Podle tohoto zákona odpadními vodami jsou vody pouţité v obytných, 

zemědělských, zdravotnických, průmyslových a jiných stavbách, zařízeních nebo 

dopravních prostředcích, ale i jiné odtékající vody z těchto staveb, zařízení nebo 

dopravních prostředků, mohou-li ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Mezi 

odpadní vody patří i vody průsakové z odkališť a ze skládek odpadu. Výjimka je pouze  

u vod, které odtékají do vod důlních a u vod, které jsou zpětně vyuţívány pro vlastní 

potřebu organizace. Vodoprávní úřad rozhoduje o tom, zdali se jedná o odpadní vody [39]. 

Mezi odpadní vody nepatří sráţkové vody z pozemních komunikací, pokud  

je řešeno technickými opatřeními proti znečištění těchto vod závadnými látkami, a nejsou 

jimi ani sráţkové vody z dešťových oddělovačů, které splňují podmínky. Podle tohoto 

zákona nejsou odpadními vodami ani vody, u kterých došlo pouze ke zvýšení teploty,  
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coţ dochází u vod z drenáţních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, vodní 

turbíny a chladící vody uţité na plavidlech. Zdroje přírodní minerální vody  

nebo nepouţité minerální vody z přírodního zdroje se také neřadí mezi odpadní vody [39]. 

Povinnost zajišťovat zneškodňování odpadních vod v souladu s podmínkami, které 

jsou stanoveny v povolení k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, má podle 

zákona ten, kdo tyto vody vypouští do povrchových nebo podzemních vod. Podmínky 

stanovuje vodoprávní úřad, který je povinen přihlíţet k nejlepším dostupným technologiím, 

za coţ se povaţuje nejpokročilejší a nejúčinnější technologie při čištění nebo 

zneškodňování odpadních vod. Další povinností toho, kdo vypouští odpadní vody  

do povrchových nebo podzemních vod, je měření objemu vypouštěných vod a míru jejich 

znečištění. Ohlašovací povinnost musí oprávněný plnit v souladu s § 126 tohoto zákona 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Tento 

systém umoţňuje zpracování a příjem vybraných hlášení, tedy ohlašovacích povinností  

z oblasti ŢP v elektronické podobě a jejich další šíření příslušným institucím veřejné 

správy. Zřizovatelem ISPOP je Ministerstvo ţivotního prostředí (MŢP), které je také 

garantem obsahu formulářů, tzn. ohlašovacích povinností. Vodoprávní úřad stanovuje 

místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod [39, 40]. 

V rozhodnutích o povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových nebo 

podzemních vod je vázáno ukazateli, hodnotami a podmínkami k jednotlivým povolením, 

které stanovuje vláda nařízeními. Pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových platí 

jiné emisní standardy neţ pro vypouštění odpadních vod do podzemních vod [39]. 

V povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které je vázáno 

ukazateli, přípustnými hodnotami a podmínkami o povolení, které stanovuje vláda 

nařízením č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních 

vod a náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Podle 

tohoto nařízení č. 416/2010 Sb. při povolování vypouštění odpadních vod jednotlivých 

staveb pro bydlení, poskytující sluţby a individuální rekreaci stanoví vodoprávní úřad 

emisní limity do výše emisních limitů, kterými jsou nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů 

znečištění odpadních vod, jeţ je nutno dodrţet v místě odběru vzorků. Tyto ukazatele jsou 

stanoveny podle tabulky, která je uvedená níţe [39, 41].  
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Tab. 5: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých 

staveb pro bydlení, rekreaci a poskytující sluţby [41]: 

Kategorie ČOV (EO) 

Nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod 

vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci [mg/l] 

CHSKCr BSK5 N-NH4
+
 NL Pcelk 

> 50 130 30 20 30 8 

 

V povolení o vypouštění odpadních vod do povrchových vod jsou uvedeny normy 

kvality, ukazatelé, přípustné hodnoty a podmínky povolení k vypouštění, včetně nejlepších 

technologií pro zneškodňování odpadních vod a podmínek jejich pouţití, které vláda 

stanovuje nařízením č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod  

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, kde jsou uvedeny emisní 

standardy [39, 42]. 

Tab. 6: Přípustné hodnoty a maximální hodnoty koncentrace ukazatelů znečištění 

vypouštěných odpadních vod do vod povrchových v mg/l [42]: 

Kategorie ČOV 

CHSKCr BSK5 NL 

přípustné 

hodnoty 

maximální 

hodnoty 

přípustné 

hodnoty 

maximální 

hodnoty 

přípustné 

hodnoty 

maximální 

hodnoty 

< 500 150 220 40 80 50 80 

500 - 2 000 125 180 30 60 40 70 

2 001 - 10 000 120 170 25 50 30 60 

10 001 - 100 000 90 130 20 40 25 50 

> 100 000 75 125 15 30 20 40 

 

Počet EO se pro účel zařazení ČOV do velikostní kategorie vypočítává  

z maximálního průměrného týdenního zatíţení na přítoku do ČOV během roku s výjimkou 

neobvyklých situací, přívalových dešťů a povodní [42]. 



Lenka Piskořová: Nakládání s odpadními vodami v obci Palkovice 

 

2014 22 

Podle tohoto nařízení č. 61/2003 Sb. musí přípustná minimální účinnost čištění 

vypouštěných odpadních vod splňovat ze 70 aţ 80% účinnosti, dle kategorie zařazení ČOV 

[39, 42]. 

Na základně ţádosti znečišťovatele můţe ve výjimečných případech vodoprávní 

úřad povolit vypouštění odpadních vod s vyššími přípustnými hodnotami znečištění, neţli 

stanovené hodnoty. Tyto výjimečné případy nastávají při zkušebním provozu, potřebných 

opravách nebo změnách zařízení, haváriích zařízení, řízeném způsobu odvádění odpadních 

vod a začínajícím provozu čistírny odpadních vod [39]. 

Náleţitosti ţádostí jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zemědělství  

č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech 

povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Tato vyhláška stanovuje doklady, 

které ţadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě ţádosti o povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, povolení k vypouštění odpadních 

vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, povolení k uţívání vodních 

děl, stavební povolení k vodním dílům, udělení souhlasu, vydání kolaudačního souhlasu  

k uţívání vodních děl nebo v případně ţádosti schválení manipulačního řádu vodního díla. 

Mezi další doklady, které se předkládají vodoprávnímu úřadu, patří doklady o uţívání 

stavby vodního díla, ohlášení udrţovacích prací, ohlášení vodohospodářských úprav, 

ohlášení obnovy vodního díla zničeného ţivelní pohromou nebo havárií nebo o ohlášení 

stavebních úprav pro změny v uţívání části stavby vodního díla podle stavebního zákona 

[39, 43]. 

3.2. Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech  

a kanalizacích) 

Tento zákon spravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu kanalizací  

a vodovodů slouţících veřejné potřebě, přípojek na tyto kanalizace a vodovody  

a působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomhle úseku. 

Ve veřejném zájmu se zřizují vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Zákon se dále 

vztahuje na kanalizace a vodovody, pokud je trvale pouţívá nejméně 50 fyzických osob 
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nebo jestliţe průměrná denní produkce z ročního průměru odpadní nebo pitné vody  

je 10 m
3
 a více za den. Vodoprávní úřad můţe na návrh nebo z jeho vlastního podnětu 

rozhodnutím stanovit, ţe se tento zákon bude vztahovat také na oddílné kanalizace slouţící 

k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem sráţkových vod (sráţková voda), jestliţe 

je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat nebo ochrany ŢP  

a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé. Pokud se vodoprávní 

úřad takto nerozhodne, tak se na tyto kanalizace tento zákon nevztahuje [44]. 

Poslední novela tohoto zákona proběhla v tomto roce, tedy roku 2014. Prováděcí 

vyhláškou je vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů [44]. 

Kanalizace je provozně samostatný soubor zařízení a staveb zahrnující kanalizační 

stoky k odvádění sráţkových vod a odpadních vod buď společně, nebo samostatně, 

kanalizační objekty, čistírny odpadních vod a také stavby slouţící k čištění odpadních  

vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se sráţková a odpadní voda 

společně, jde o jednotnou kanalizaci, jestliţe se sráţková a odpadní voda odvádí 

samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci [44]. 

Provozování kanalizací je souhrn činností, kterými se zajišťuje odvádění a čištění 

odpadních vod. Zejména se jedná o dodrţování technologických postupů při odvádění, 

čištění a vypouštění odpadních vod, dodrţování provozních nebo manipulačních řádů, 

kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled 

nad provozuschopností kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro stočné a další 

související činnosti. Kanalizace je vodním dílem, proto se na ní vztahují tyto povinnosti, 

které jsou uvedeny ve vodním zákoně § 59 [39, 44]. 

Provozovatelem kanalizace je osoba, která kanalizaci provozuje a je drţitelem 

povolení k provozování kanalizace, které se vydává krajským úřadem. Odběratelem  

je vlastník stavby nebo pozemku připojené ke kanalizaci. Vnitřní kanalizace je potrubí, 

které je určeno k odvádění odpadních vod ze stavby k jejímu vnějšímu líci. Koncem vnitřní 

kanalizace je místo posledního spojení vnějších potrubí, kdy tato místa jsou zároveň 

začátkem kanalizační přípojky [44]. 



Lenka Piskořová: Nakládání s odpadními vodami v obci Palkovice 

 

2014 24 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, ale není vodním dílem. Je tvořena 

úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku  

aţ k zaústění do stokové sítě. Odběratel pořizuje kanalizační přípojku na své náklady,  

není-li dohodnuto jinak a následně je vlastníkem přípojky osoba, která na své náklady 

přípojku pořídila. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit vodotěsnost přípojky, 

aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu ve stoce, do které je zaústěna [44]. 

Pokud provozovatel nerozhodne jinak, tak mnoţství odpadních vod vypouštěné  

do kanalizace, měří svým měřicím zařízením odběratel. Ve smlouvě se určí typ měřícího 

zařízení a jeho umístění, pokud nedojde ve smlouvě k tomuto určení dohodnutí, pak tyto 

náleţitosti měřícího zařízení určuje vodoprávní úřad. Odběratel zajišťuje na své náklady 

ověřování měřícího zařízení podle zvláštního předpisu č. 119/2000 Sb., kterým se mění 

zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. Povinností odběratele je umoţnit provozovateli 

přístup k měřicímu zařízení za účelem jeho kontroly funkčnosti a správnosti. Pokud má 

provozovatel pochybnosti o správnosti měření nebo objeví-li závadu na svém měřícím 

zařízení, je odběratel povinen na základě písemné ţádosti od provozovatele zajistit 

přezkoušení měřícího zařízení u autorizované zkušebny do 30 dnů od doručení ţádosti, 

jehoţ výsledek musí písemně neprodleně oznámit provozovateli [44]. 

Neměří-li se mnoţství vypouštěných odpadních vod a nedohodne-li se odběratel 

s provozovatelem jinak, předpokládá se, ţe odběratel odebírající vodu z vodovodu,  

do kanalizace vypouští takové mnoţství vody, které podle vodoměru nebo směrných čísel 

roční spotřeby vody z vodovodu odebral s připočtením mnoţství vody získané z jiných 

zdrojů [44]. 

Jestliţe odběratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů neţ z vodovodu  

a nelze zjistit mnoţství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jakýmkoli jiným 

způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, mnoţství vypouštěných odpadních 

vod se zjistí odborným výpočtem, který ověří provozovatel [44]. 

Odběratel vypouštějící do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných 

látek, které najdeme v příloze vodního zákona, má povinnost v souladu s povolením  

od vodoprávního úřadu měřit míru znečištění a objem odpadních vod a také mnoţství 
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zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace. Odběratel si musí vést evidenci 

těchto látek a výsledky měření vodoprávnímu úřadu předávat [44]. 

Stočné má jednosloţkovou nebo dvousloţkovou formu [44]. 

Jednosloţková forma je součinem ceny podle cenových předpisů ze zákona  

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a mnoţství vypouštěných 

odpadních vod a sráţkových vod podle § 19 tohoto zákona, ve kterém nalezneme měření 

odváděných odpadních vod. Dvousloţková forma zahrnuje sloţku shodnou 

s jednosloţkovou formou, a také pevnou sloţku, která se stanovuje v závislosti na kapacitě 

ročního mnoţství odebrané vody. Podíl sloţek se stanoví podle cenového předpisu  

č. 526/1990 Sb. Metodu výpočtu pevné sloţky stanoví prováděcí právní předpis. Stočné  

se hradí v jednosloţkové formě, pokud obec nestanoví jinak [44]. 

Vlastník, případně provozovatel kanalizace je povinen odběrateli na jeho ţádost 

předloţit úplný výpočet ceny pro stočné podle struktury, do které patří členění 

nákladových poloţek, jejich obsah, objemové a mnoţstevní poloţky [44]. 

V § 32 tohoto zákona jsou zařazeny veškeré přestupky, kterých by se neměla 

fyzická osoba, fyzická osoba jako vlastník kanalizace, jako odběratel a jako stavebník 

dopustit. V této části zákona lze nalézt i pokuty, které se za přestupky ukládají. Pokuty  

za přestupky se pohybují v řádu od 10 000 Kč do 1 000 000 Kč. Pokuta do 1 000 000 Kč  

se ukládá, jde-li o přestupek, kdy fyzická osoba jako vlastník kanalizace nezajistí plynulé  

a bezpečné provozování vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst. 1, tohoto zákona,  

ve kterém se přesně tohle znění nachází. Dalším přestupkem, u kterého lze uloţit pokutu 

do výše 1 000 000 Kč je ten, pokud vlastník kanalizace neumoţní provozovateli plnění 

povinnosti veřejné sluţby podle § 22 odst. 4, tohoto zákona [44]. 

3.2.1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů 

Tato vyhláška byla vydána v roce 2011 k provedení ustanovení 15 paragrafů  

ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) [45]. 
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K § 5 zákona o vodovodech a kanalizacích je přidán popis o majetkové a provozní 

evidenci. Majetkovou a také provozní evidenci kanalizací vykazuje vlastník kanalizace  

a to odděleně pro přiváděcí stoku, stokovou síť uţívanou minimálně v části obce a čistírny 

odpadních vod. Ministerstvo předává v elektronické podobě soubor vybraných údajů  

z majetkové evidence krajským úřadům do konce července za předcházející kalendářní 

rok. Vlastník kanalizace předává vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu 

úřadu, v jehoţ územní působnosti se kanalizace nachází [45]. 

Dalším bodem je také provozní deník, do kterého se zaznamenávají kaţdodenní 

provozní záznamy o kanalizaci nebo o její části, údaje o činnosti obsluhy, včetně událostí, 

které mohou mít vliv na provozování kanalizace. V provozu bez nutnosti denní obsluhy  

se záznamy provádí při kaţdé kontrole nebo provozním zásahu. Provozní záznamy mohou 

být nahrazeny průběţnými počítačovými výstupy automatizované soustavy řízení [45]. 

K § 19 zákona o vodovodech a kanalizacích, kde je stanoveno měření odváděných 

odpadních vod, se uvádí způsob výpočtu mnoţství vypouštěných odpadních  

vod bez měření. Pokud není realizováno měření mnoţství vypouštěných odpadních  

vod do kanalizace ani měření odebrané vody, mnoţství vypouštěných odpadních  

vod se určí podle směrných čísel roční potřeby vody. Tyto roční potřeby vody  

jsou uvedeny v příloze této vyhlášky. U bytů se na jednu osobu s tekoucí studenou vodou 

mimo byt počítá 15 m
3
, bez tekoucí teplé vody 25 m

3
/rok a s tekoucí teplou vodou  

35 m
3
/rok. U rodinných domů se na jednu osobu bytu v rodinném domu připočítává  

1 m
3
 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách  

na zahradě. Ovšem kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou poloţkou. Zvlášť  

se počítají veřejné budovy, školy, hotely, ubytovny, zdravotnická a sociální zařízení, 

restaurace, prodejny, zahrady atd. [45]. 

Dále k § 20 o vodném a stočném je upřesněno způsob výpočtu pevné sloţky 

stočného při placení ve dvousloţkové formě, výpočet ceny pro stočné na kalendářní rok 

podle cenových předpisů a porovnání poloţek výpočtu ceny pro stočné s dosaţenou 

skutečností [45]. 
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3.3. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

Tento zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále  

jen „stavební zákon“), spravuje ve věcech stavebního řádu zvláště povolování staveb  

a jejich změn, terénních úprav a zařízení, uţívaní a odstraňování staveb, postavení  

a oprávnění autorizovaných inspektorů, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, 

soustavu stavebních úřadů, odpovědnost a povinnosti osob při přípravě a provádění staveb 

[46]. 

Stavební zákon dále upravuje ve věcech územního plánování hlavně cíle a úkoly 

územního plánování, nástroje územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, 

vyhodnocování vlivů na udrţitelný rozvoj území, moţnosti sloučení postupů podle tohoto 

zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na ţivotní prostředí, rozhodování v území, 

podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci 

územně plánovací činnosti a kvalifikační poţadavky pro územně plánovací činnost [46]. 

Dalším účelem stavebního zákona jsou podmínky pro projektovou činnost  

a provádění staveb, obecné poţadavky na výstavbu, vstupy na pozemky a do staveb, účely 

vyvlastnění, ochranu veřejných zájmů [46]. 

Stavební zákon je v obdobném postavení jako vodní zákon a odkazuje  

se na něj jak ve vodním zákonu, tak v zákoně o vodovodech a kanalizacích a to hlavně 

kvůli stavebnímu povolení. Navíc vodoprávní úřad stanovuje povinnosti, případně 

podmínky ve stavebním povolení [46]. 

Stavební úřad stanoví ve stavebním povolení podmínky pro provedení stavby,  

a pokud je to třeba, i pro její uţívání. Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního 

povolení, zašle stavebníkovi jedno vyhotovení a ověřené projektové dokumentace spolu  

se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Pokud vlastník stavby není 

také stavebníkem, zašle se mu další vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Pokud 

stavba nebyla zahájena do dvou let od dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, 

pozbývá toto povolení platnosti. Pokud stavebník podá odůvodněnou ţádost  

před uplynutím doby platnosti stavebního povolení, můţe stavební úřad tuto dobu 
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prodlouţit. Stavební úřad můţe také stanovit, ţe stavbu lze uţívat jen na základě 

kolaudačního souhlasu nebo také můţe podle potřeby stanovit, které fáze výstavby  

mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby. Stavební 

povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu se nevyţaduje u kanalizační přípojky a odběrných 

zařízení vedených mimo budovu [46]. 

Ţádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o pozemku, o stavebníkovi, 

základní údaje o poţadovaném záměru, jeho účelu a rozsahu, době a způsobu provádění, 

údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti. 

Stavebník také k ţádosti připojí doklady, projektovou dokumentaci, plán kontrolních 

stavby, případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby, stanoviska 

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, závazná stanoviska nebo rozhodnutí 

dotčených orgánů. Doklady musí prokazovat vlastnické právo stavebníka nebo právo 

zaloţené smlouvou provést stavbu nebo opatření. Projektová dokumentace musí  

být zpracována projektantem a obsahuje průvodní zprávu, situaci stavby, souhrnnou 

technickou zprávu, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů. 

Na náklady stavebníka musí být zpracovaný plán kontrolních prohlídek stavby nezávislým 

expertem [46]. 

U staveb všeho druhu bez ohledu na jejich stavebně technické provedení,  

účel a dobu trvání se vyţaduje stavební povolení. Pokud by provedení mělo za následek 

překročení parametrů u jednoduchých staveb, vyţaduje stavební povolení u těchto staveb 

změny. Pokud stavební úřad dojde k závěru, ţe ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje 

podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne 

usnesením o provedení stavebního řízení. Toto stavení řízení je zahájeno dnem,  

kdy je podáno ohlášení. Podané ohlášení se povaţuje za ţádost o stavební povolení.  

Je-li podána ţádost o stavební povolení u stavebních záměrů, které nevyţadují stavební 

povolení ani ohlášení, tak se stavební řízení nevede. Stavební úřad takovou ţádost odloţí  

a poučí stavebníka o oprávnění provést stavební záměr [46]. 

Stavební zákon za terénní úpravu povaţuje zemní práce a změny terénu, jimiţ  

se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těţební práce, kterými  

jsou například skladovací a odstavné plochy, zaváţky, násypy, úpravy pozemků pro zřízení 

hřišť a sportovišť, těţební práce na povrchu. Pokud se poměry v zastavěném území,  
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či zastavitelné ploše podstatně nemění a záměr nevyţaduje nové nároky na veřejnou 

dopravní nebo technickou infrastrukturu, tak místo územního rozhodnutí stavební úřad 

vydá územní souhlas. Územní souhlas postačí v případech ohlašovaných staveb, jejich 

změn a zařízení, změn staveb, terénních úprav do 1,5 m hloubky o výměře do 1 000 m
2
  

na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným 

prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady, staveb umisťovaných v uzavřených 

prostorech ohraničených existujícími budovami, ty však musí odpovídat jejich způsobu 

uţívání, neměnit vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru. V případě 

záměrů, které se posuzují ve zjišťovacím řízení nebo u kterých bylo vydáno stanovisko  

k posouzení vlivů na ţivotní prostředí nelze vydat územní souhlas [46]. 

3.4. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Toto nařízení v souladu s právem Evropské unie stanovuje ukazatele a hodnoty 

přípustného znečištění povrchových i odpadních vod, pro vypouštění odpadních  

vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech, ukazatele 

vyjadřující stav vody ve vodním toku, náleţitosti a podmínky povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a kanalizace a prioritních látek a prioritních 

nebezpečných látek [42]. 

Do Evropské unie, podle které se stanovují ukazatele a hodnoty výše zmiňované  

se řadí např. Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod nebo 

Směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních 

cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy 

směrnice 76/464/EHS. Přestoţe jsou ve směrnici 91/271/EHS citlivé oblasti definovány 

jako vodní útvary, musí vyčištěné odpadní vody vypouštěné z městských čistíren 

odpadních vod podléhat stejným poţadavkům jako při vypouštění do citlivých oblastí  

[39, 42]. 
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Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod, v nichţ jiţ dochází nebo můţe 

dojít k neţádoucímu stavu jakosti vod, coţ je způsobeno vysokou koncentrací ţivin, také  

u vod, které jsou vyuţívány nebo budou vyuţívány jako zdroje pitné vody, kdy u těchto 

vod koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l. Mezi tyto vodní útvary se řadí  

i povrchové vody, u kterých je nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod. Tyto oblasti 

vymezuje vláda tímto nařízením. V citlivých oblastech jsou uplatňovány přísnější 

poţadavky na čištění odpadních vod, tedy na jakost vypouštěných odpadních vod  

z aglomerací větších neţ 10 000 EO, neţ na ostatním území. Toto nařízení také stanovuje 

ukazatele přípustného znečištění odpadních vod a jejich hodnoty pro vypouštění odpadních 

vod do povrchových vod v citlivých oblastech. Tyto přípustné hodnoty a maximální 

hodnoty koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod do vod 

povrchových jsou stanoveny v tabulce č. 6 a platí i pro citlivé oblasti. Na území ČR  

se všechny útvary povrchových vod vymezují jako citlivé oblasti, tzn., ţe celá ČR  

je v citlivé oblasti [39, 42]. 

3.5. Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení  

k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

V tomto nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění odpadních vod a náleţitostech povolení k vypouštění odpadních  

vod do vod podzemních (dále jen „nařízení vlády“) se nachází ukazatele a hodnoty 

přípustného znečištění odpadních vod, náleţitosti povolení k vypouštění odpadních  

vod do vod podzemních a také nařízení stanovuje emisní limity, kde je nutno dodrţet 

nepřekročitelné hodnoty ukazatele znečištění vypouštěných odpadních vod stanovené 

vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod. Nařízení nabylo účinnosti  

1. ledna 2011 [41]. 

Pokud se vypouští odpadní vody do podzemních vod, je třeba povolení obsahující 

dobu, na kterou se povolení vydává, způsob vypouštění odpadních vod, maximální 

mnoţství vypouštěných odpadních vod, emisní limity, kterými jsou nejvýše přípustné 

hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které je nutno dodrţet v místě odběru vzorků, 

způsob a četnost stanovení mnoţství vypouštěných odpadních vod, místo odběrů vzorků 
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vypouštěných odpadních vod, určení místa nebo míst, ve kterých dochází k vypouštění 

odpadních vod a charakteristika činnosti zdroje znečištění, kterými jsou jednotlivé stavby 

pro bydlení a individuální rekreaci nebo jednotlivé stavby poskytující sluţby. V povolení 

také nesmí chybět způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod, vyhodnocení 

výsledků rozborů a měření a v neposlední řadě způsob, formu, četnost a termín předávání 

výsledků měření vodoprávnímu úřadu. Ukazatele přípustného znečištění odpadních  

vod vypouštěných do vod podzemních a nejvýše přípustné hodnoty těchto ukazatelů  

jsou uvedeny v tabulce č. 5 této práce [41]. 

V tomto nařízení vlády je určení minimální přípustné účinnosti čištění v procentech 

u výrobků určených k čištění odpadních vod, jedná se certifikované domovní čistírny 

odpadních vod podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

poţadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Tyto 

účinnosti jsou uvedeny níţe v tabulce.  

Tab. 7: Minimální přípustné účinnosti čištění v procentech [41]: 

Kategorie výrobku CHSKCr BSK5 N-NH4
+
 NL Pcelk 

Domovní čistírna odpadních vod 90 95 80 95 80 

 

3.6. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Tento zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon o správním řádu“)  

se zabývá úpravou postupů orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích (krajské zřízení) a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, vykonávající 

působnost v oblasti veřejné správy. Tento zákon nebo jeho určitá ustanovení se pouţijí, 

pokud se nestanoví jiný postup [47]. 

Postupem správního orgánu je správní řízení, jehoţ účelem je vydání rozhodnutí, 

jímţ se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené 

osoby anebo jímţ se v určité věci prohlašuje, ţe taková osoba má nebo nemá práva  

či povinnosti. Součástí právního řádu jsou zákony a ostatní právní předpisy, jakoţ  
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i mezinárodní smlouvy. Pokud se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím také 

mezinárodní smlouva. Svou pravomoc správní orgán uplatňuje pouze ke svěřeným účelům 

a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Přijaté řešení správního orgánu musí dbát  

na to, aby bylo v souladu s veřejným zájmem, a musí odpovídat i okolnostem daného 

případu [47]. 

Hrozí-li ţivotu nebo zdraví osob bezprostřední nebezpečí, někomu váţná majetková 

újma anebo dojde-li k náhlé havárii, mohou rozhodnutím oprávněné úřední osoby ukládat 

povinnosti na místě. Fyzické osoby vykonávající působnost v oblasti veřejné správy, 

doručují veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky obecního úřadu v místě výkonu 

jejich působnosti. Pokud se jedná o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje  

ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, nejpozději 

ji v den vyvěšení zašle také příslušným obecním úřadům. Povinností příslušného obecního 

úřadu je bezodkladně písemnost vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně  

15 dnů [47]. 

3.7. Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů  

a provozních řádů vodních děl 

Tato vyhláška č. 216/2011 Sb., o náleţitostech manipulačních řádů a provozních 

řádů vodních děl (dále jen „vyhláška“) se zabývá náleţitostmi manipulačních a provozních 

řádů. Pro obec Palkovice je zpracován provozní řád, proto se manipulační řád nadále  

v této kapitole rozebírat nebude [48]. 

Provozní řád vodního díla je soubor pokynů, zásad a dokumentace pro obsluhu  

a údrţbu objektů a zařízení vodního díla. Zabezpečeností se podle této vyhlášky rozumí 

pravděpodobnost zajištění poţadovaného účelu, pro který je vodní dílo určeno, vyjádřeno 

v procentech [48]. 

Náleţitosti provozního řádu vodního díla jsou identifikační údaje, technické údaje  

o vodním díle, provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého 

provozu, pokyny pro provoz a údrţbu běţnou, při mimořádných situacích a v zimním 

období, zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního díla, 

pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu, další údaje, přílohy a ustanovení  
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o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a pozorování při provozu vodního 

díla u vodních děl, u kterých se nezpracovává manipulační řád a neprovádí 

technickobezpečnostní dohled [48]. 

Identifikační údaje musí obsahovat údaje o identifikaci vlastníka nebo uţivatele  

s uvedením jejich podílu na provozu a údrţbě vodního díla, provozovatele kanalizace,  

a jeho podíl na provozu a údrţbě vodního díla, osoby odpovědné za provoz vodního díla, 

územně příslušném vodoprávním úřadu a osoby pověřené k provádění 

technickobezpečnostního dohledu a technické revize vodního díla. Mezi technické údaje  

o vodním díle patří kategorie vodního díla, název, umístění, stručný popis vodního díla, 

jeho funkce, údaje o kapacitě nebo výkonu, výčet jeho částí a vybavení, kterých se týká 

provozní řád a také údaje o povolení k nakládání s vodami vztahující se k vodnímu dílu, 

stavební povolení k vodnímu dílu, rozhodnutí o jeho kolaudaci nebo o kolaudačním 

souhlasu k vodnímu dílu [48]. 

Provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu  

pro vodní díla jsou podle § 55 vodního zákona a podle příslušných technických norem. 

V tomto případě jde o normu TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace. Pokyny pro běţnou 

údrţbu a provoz vodního díla, členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení je určení 

období pro provádění revizí a údrţby jednotlivých objektů a zařízení vodního díla, způsob 

a četnost provádění kontrolních měření na výpustných a odběrných zařízeních v rozsahu  

a lhůtách pro ověření kapacity a měrných křivek. Mezi další důleţité údaje,  

které jsou potřebné právě v provozním řádu, patří doba platnosti provozního řádu vodního 

díla, vedení provozního deníku, provozních záznamů, knihy revizí, změn, údrţby, soubor 

bezpečnostních, poţárních a hygienických pokynů, provádění změn provozního řádu  

při změně stavby nebo při změně podmínek provozu vodního díla a přehled opatření,  

která zajišťují bezpečnost pracovníků. Přílohy musí zahrnovat výkresovou část projektové 

dokumentace v rozsahu a v provedení potřebném k obsluze a údrţbě vodního díla  

a protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem vodního díla [48]. 

Důleţité jsou také seznamy adres a komunikačních spojení, zejména příslušný 

vodoprávní úřad, územní hygienik, Policie České republiky, Hasičský záchranný  

sbor České republiky, zdravotnická záchranná sluţba, sloţky integrovaného záchranného 
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systému a orgány krizového řízení, příslušný inspektorát České inspekce ţivotního 

prostředí, správce vodního toku a správce povodí [48]. 

U vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO  

se za provozní řád povaţuje návod k obsluze zpracovaný dodavatelem vodního díla, 

doplněný o identifikační údaje, pokyny pro provoz, údrţbu, obsluhu v zimním období,  

a při mimořádných situacích, seznamy důleţitých adres a komunikačních spojení a údaje  

o době platnosti provozního řádu vodního díla, souboru bezpečnostních, poţárních  

a hygienických pokynů, vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, 

změn a údrţby, provádění změn provozního řádu při změně stavby vodního díla  

nebo při změně podmínek provozu vodního díla a přehledu opatření zajišťujících 

bezpečnost pracovníků. Jedná se vodní díla, jehoţ podstatnou součástí jsou podle  

§ 15a vodního zákona výrobky označené CE [48]. 

3.8. Zákon č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí 

Tento zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí“) 

v souladu s právem Evropských společenství upravuje posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí a veřejné zdraví a postup právnických osob, fyzických osob, správních úřadů  

a územních samosprávných celků, při tomto posuzování. Jako územní samosprávné celky 

se povaţují obce a kraje. Mezi Evropská společenství patří směrnice Rady 85/337/EHS  

o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na ţivotní prostředí, 

směrnice Rady 97/11/ES, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na ţivotní prostředí a v neposlední řadě 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů 

a programů na ţivotní prostředí [49]. 

V tomto zákoně posuzování vlivů na ŢP podléhají vymezené záměry a koncepce, 

jejichţ provedení by ţivotní prostředí mohlo závaţně ovlivnit. Účelem posuzování vlivů  

na ţivotní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, případně 

opatření podle zvláštních právních předpisů a přispět tak k udrţitelnému rozvoji 



Lenka Piskořová: Nakládání s odpadními vodami v obci Palkovice 

 

2014 35 

společnosti. Tento podklad je jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních právních 

předpisů, jakými jsou např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) nebo také zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní 

zákon) [49]. 

Posuzování vlivů zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení 

předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na ŢP.  

Při tomto posuzování se vychází ze stavu ŢP v dotčeném území v době oznámení záměru. 

Také se při posuzování hodnotí vlivy na ŢP při jeho přípravě provádění, provozování  

i jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo rekultivace území. 

Posuzování záměru obsahuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům právě  

na ŢP provedením záměru, k vyloučení, sníţení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů. 

Popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na ŢP provedením záměru, a to včetně vyhodnocení 

předpokládaných účinků navrhovaných opatření [49]. 

Pro účely tohoto zákona se rozumí záměrem stavby, činnosti a technologie jakými 

mohou být ČOV, kanalizace a průmyslové kanalizace o průměru větším neţ 500 mm. 

Čistírnami odpadních vod je myšleno jak ČOV s kapacitou od 10 000 do 100 000 EO,  

tak i s kapacitou nad 100 000 EO. U kanalizací zase platí jak kanalizace od 5 000  

do 50 000 napojených obyvatel, tak i pro kanalizační stoky s více neţ 50 000 napojených 

obyvatel [49]. 

3.9. TNV 75 6911 – Provozní řád kanalizace 

Tato norma TNV 75 6911 platí pro vypracování provozního řádu kanalizace  

pro veřejnou potřebu, tedy pro provozní řád přiváděcí stoky a stokové sítě, včetně jejich 

objektů a zařízení a také provozního řádu čistírny městských odpadních vod. U kanalizací 

z průmyslových, zemědělských a zdravotních zařízení se pro vypracování provozních řádů 

doporučuje uţití této normy [50].  

Povinnost vypracovat kanalizační řád a předloţit ke schválení příslušnému úřadu, 

určuje vlastníkovi kanalizace příslušný právní předpis podle § 14 ze zákona o vodovodech 

a kanalizacích. Svým rozhodnutím můţe příslušný úřad uloţit povinnost zpracování  
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a předloţení ke schválení provozní řád kanalizace podle § 59 vodního zákona. 

Vypracovává se provozní řád samostatně pro stokovou síť a samostatně pro ČOV.  

Je moţné vypracovávat provozní řád kanalizace v elektronické podobě. Provozní řád 

kanalizace musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem, který se vypracovává 

podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon  

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů [50].  

Pokud příslušný úřad poţaduje schválení provozního řádu kanalizace, předloţí  

ho vlastník kanalizace úřadu. Náplň provozního řádu kanalizace má přihlíţet k rozsahu 

kanalizace, sloţitosti kanalizačních zařízení a objektů, mnoţství a charakteru odváděných  

a čištěných odpadních vod. Při rekonstrukci, rozšíření a jiných úpravách kanalizace  

se platný provozní řád kanalizace upraví a doplní. Úprava provozního řádu je nutná  

i při změně podmínek provozu kanalizace. Ten, kdo schválil provozní řád, schvaluje  

i změny a doplňky tohoto řádu. V provozním řádu musí být udána doba jeho platnosti [50].  

Provozní řád kanalizace, včetně jeho příloh, musí být vyhotoven v dobré čitelnosti  

a trvanlivosti. Textová část provozního řádu stokové sítě obsahuje titulní list a vlastní text. 

Vlastní text provozního řádu zahrnuje základní údaje o stokové síti a pokyny pro její 

provozování. Součástí provozního řádu je i výkresová část, která obsahuje zejména 

zpracované přílohy. Těmito přílohami je situace stokové sítě se všemi objekty, podélné 

profily stok, řezy hlavních objektů na stokové síti, provozní a elektrická schémata 

čerpacích stanic. V základních údajích o stokové síti se uvede stručný technický popis 

stokové sítě, včetně technických a hydraulických charakteristik hlavních objektů, jako 

např. u čerpacích stanic její druh a dále počet, druh a výkon čerpadel. Dále se v těchto 

údajích uvedou hlavní hydrotechnické údaje o stokové síti, základní údaje o vodním 

recipientu, do kterého jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny, údaje o stabilitě 

zabudované monitorovací, ovládací či zabezpečovací technice, seznam hlavních 

bezpečnostních a hygienických předpisů. Nesmí chybět ani seznam producentů odpadních 

vod vypouštěných do stokového systému, u nichţ by mohlo dojít k úniku látek, seznam  

a popis míst měření mnoţství a odběru vzorků odpadních vod pro stanovení jejich jakosti, 

seznam a popis míst uloţení strojů, zařízení, přístrojů a hlavních druhů materiálů, jeţ jsou 

nezbytné k zabezpečení provozu a likvidaci havarijních situací, seznam institucí  
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a příslušných úřadů, kterým se hlásí poruchy a mimořádné události v provozu stokové sítě, 

jakými mohou být např. váţně poruchy [50]. 

Pokyny pro provozování stokové sítě se vypracují v souhlasu s technickou normou 

TNV 75 6925 – Obsluha a údrţba stok a musí obsahovat především základní povinnosti 

provozovatele, provozovně organizační schéma pracovníků zabezpečující provoz, základní 

postupy provozních činností, provozní opatření v zimním období, provozní opatření  

při mimořádných událostech, způsob vedení provozního deníku, provozních záznamů  

a knihy revizí, změn a oprav v přehledném čitelném uspořádání, pokyny pro bezpečnost  

a hygienu práce [50]. 

Mezi základní postupy provozních činností patří proplachování a čištění stok, 

včetně pokynu pro pouţívání zdroje proplachovací vody, usměrňování průtoku odpadních 

vod stokami, provozování oddělovacích objektů, separátorů, čerpacích stanic, dešťových 

nádrţí, vakuových nebo provzdušňovacích stanic na tlakovém či podtlakovém systému, 

kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod, ovládaní monitorovací a řídící techniky na 

stokové síti, sledování technického stavu sítě a záznamech o zjištěných nálezech [50]. 

Mimořádnými událostmi jsou sráţky s nadměrnou intenzitou, povodně ve vodním 

recipientu, do kterého je stoková síť zaústěna nebo v jehoţ blízkosti se stoková síť nachází, 

únik toxických nebo jinak nebezpečných látek do stok a také havárie stavební nebo 

technologické části stok [50]. 

Pokyny pro bezpečnost a hygienu práce musí obsahovat všeobecné poţadavky  

na bezpečnost práce, pokyny pro zabezpečení vstupu do stokové sítě a přípojek, opatření 

pro případ havárie, při které se postupuje podle vodního zákona, poţadavky na ochranu 

před úrazy, zvláště před úrazy způsobené elektrickým proudem, jedovatými a výbušnými 

plyny, onemocněním a nákazou, včetně poţadavků na zdravotní prohlídky a první pomoc. 

Tyto pokyny musí také zahrnovat seznam osobních a ochranných pracovních prostředků  

a pomůcek, bezpečnostních a hygienických předpisů, se kterými musí být pracovními 

obeznámeni, bezpečnostní listy od všech pouţívaných chemikálií a přehled důleţitých 

adres a telefonních čísel [50].  
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4. Možnosti provozování kanalizace v zájmovém území 

Je důleţité, aby řádně probíhal provoz a údrţba zařízení, jako je právě kanalizace. 

V této kapitole jsou zahrnuty veškeré informace o provozování kanalizace, její údrţbě, 

čištění, ale také o sloţení a mnoţství odpadních vod, které se do kanalizace dostávají.  

Vlastníkem kanalizační sítě je od začátku obec Palkovice, ale provozovatelem byla 

společnost SmVaK Ostrava. Od 1. 1. 2013 je vlastníkem i provozovatelem právě obec 

Palkovice, která se podílí i na dalším rozšíření této stokové sítě. Pro obec tedy platí  

jak práva a povinnosti vlastníka, tak i provozovatele, které nesmí porušit a musí  

je dodrţovat a řídit se jimi.  

4.1. Složení a množství odpadních vod 

Odrazem civilizačních aktivit je sloţení právě odpadních vod. V odpadních vodách 

se vyskytují klasické látky, které souvisejí s látkovou výměnou v lidském těle. Ale kromě 

těchto látek se v odpadní vodě vyskytuje i nesčetné mnoţství technicky vyrobených 

chemikálií. Dnes je moţné stanovit přes 200 tisíc těchto nejrůznějších látek, ale kolik  

a v jakém mnoţství se dostávají do odpadních vod, není přesně známo. Mezi hlavní 

parametry nacházející se v domovním odpadu patří převáţně pevné látky, ukazatele 

organických látek, dusíku, fosforu a indikátory fekálního znečištění [28, 37]. 

Odpadní voda z domácností vzniká ve spojitosti s osobní hygienou, výţivou, 

praním prádla, údrţbou domácnosti apod. K této odpadní vodě se přiřazují i odpadní vody 

ze sluţeb. Průměrné mnoţství odpadních vod z domácností se pohybuje 150 - 200 l/os/den, 

ale v posledních letech došlo ke sniţování spotřeby pitné vody z důvodu zvyšování ceny,  

a tím i sniţování produkce odpadních vod. Jedním z hlavních zdrojů znečištění odpadní 

vody z domácností jsou i nové přístroje pro mytí nádobí, tj. myčky na nádobí [28]. 

Sloţení a mnoţství odpadních vod v souvislosti s látkovou výměnou a výţivou  

je závislé převedším na druhu a mnoţství spotřebovaných potravin, kdy fekálie obsahují 

nestravitelné a nevstřebatelné zbytky potravin. V odpadní vodě z domácností se objevuje 

např. organický uhlík, fosfor nebo dusík, kdy v odpadní vodě organický uhlík z potravy 

pochází z tuků, olejů a proteinů. Proteiny jsou sloţité molekuly bez obecného vzorce, které 
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obsahují uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor a síry spolu s výskytem stopových dalších 

prvků. Přídavné látky obsaţené v různých potravinách jsou hlavním zdrojem fosforu, např. 

ovoce, zelenina, ořechy, mouka, obilí, maso atd. Atmosférický dusík člověk není schopný 

vázat, proto hlavním zdrojem jsou potraviny, které obsahují proteiny a aminové kyseliny, 

těmi jsou např. maso, vejce, sýr atd. Mnoţství denně vyloučených nerozpuštěných 

uhlovodíků je okolo 6 g/obyv., fosforu 1,5 - 2 g/ obyv. a právě dusíku mezi 10 - 20 g/obyv. 

Tyto hodnoty je moţné v odpadních vodách zjistit [28, 38]. 

Dále při přípravě potravin mytí nádobí vznikají odpadní vody, které obsahují 

především tuky. Se vzrůstající spotřebou hotových jídel, polotovarů, ale také pouţíváním 

moderních myček nádobí došlo ke změně sloţení odpadní vody, kdy se sníţil obsah 

organického uhlíku, ale současně došlo k prudkému navýšení fosforu [28]. 

Odpadní vody vznikající v souvislosti s osobní hygienou, úklidem domácností  

a praním prádla obsahují především organický uhlík (špínu a tenzidy) a fosfáty. Tenzidy 

sniţují povrchové napětí rozpouštědel, usnadňují tak smáčení, pronikání do materiálů  

a rozpouštění nečistot. Proto se často pouţívají v čisticích a pracích prostředcích, jehoţ 

jsou v podstatě hlavní účinnou látkou. Z praní a udrţování domácnosti je odhadováno 55 g 

CHSK na obyvatele a den. Postupně došlo k výraznému sníţení fosfátu v pracích 

prostředcích, které byly nahrazeny kombinací jiných látek [28, 32]. 

Do ţivotního prostředí se dostalo téměř nezměřitelné znečištění celou řadou látek, 

které jsou označovány jako „mikro znečištění“. Mezi zdroje tohoto znečištění patří léčiva 

s obsahem hormonů a podobně účinných látek. Nesmírně obtíţné je zamezení vzniku 

těchto látek do ŢP. Přísady v čistících a kosmetických prostředcích je moţno nahradit 

jinými látkami, ale náhrada léčiva je mnohem obtíţnější z důvodů specifických účinků  

na lidský organizmus. V ČOV za přijatelných nákladů není moţné tohle znečištění 

dostatečně zachytit a tak jsou koncentrace těchto látek zanášeny do vodních toků a vodních 

zdrojů apod. Moč obsahuje přibliţně 70 - 80 % problematických „mikro znečištění“ [28]. 

4.2. Provozní řád 

Provozní řád kanalizace je souhrn pokynů, předpisů a dokumentace, která  

je potřebná pro údrţbu, obsluhu a kontrolu zařízení na kanalizaci. Náplň tohoto řádu  
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má přihlíţet k rozsahu kanalizace, sloţitosti kanalizačních objektů a charakteru 

odváděných a čištěných odpadních vod. V provozním řádu obce Palkovice se uvádějí 

pokyny pro provoz a údrţbu, pokyny pro sledování a kontrolu provozu, pokyny  

pro bezpečnost a hygienu práce. Vypracovaný provozní řád musí být v souladu  

se schváleným kanalizačním řádem, který stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění 

vod, které jsou vypouštěny do veřejné kanalizace, případně přípustné mnoţství těchto  

vod a seznam látek, které odpadními vodami nejsou [24, 31]. 

Údrţbu a obsluhu stokové sítě mohou provádět a řídit kvalifikovaní pracovníci, 

kteří jsou seznámeni s technickým řešením stokové sítě, provozním řádem obce Palkovice, 

příslušnými hygienickými předpisy, předpisy bezpečnosti práce, příslušnými normami  

a předpisy v potřebném rozsahu pro kvalifikovaný provoz a údrţbu stokové sítě. Povinnost 

obsluhy je pravidelně a řádně zapisovat všechny vykonané činnosti při provozu a údrţbě 

stokové sítě do provozního deníku. Do tohoto deníku budou značeny evidence a výsledky 

prohlídek stokové sítě a objektů, které síť obsahuje, čištění kanalizačního úseku, objektů  

na síti, zjištěných závad a jejich následné opravy, havarijních události a jejich likvidace, 

termíny revizí elektronického zařízení, případně zjištěné závady a jejich opravy a další 

záznamy, jakými by mohly být nákupy materiálu, plány prací apod. Příslušný pracovník 

při obsluze a údrţbě této sítě nesmí zapomenout uvést u kaţdého záznamu datum, popis 

zjištění a nápravy a jeho podpis. Do provozního deníku budou zapsány také technické 

změny na síti a jejich objektech [24, 31]. 

Osoba, která se chystá provozovat kanalizaci, se musí řídit provozním řádem, dále 

obsluţnými návody výrobců jednotlivých zařízení, především čerpací techniky instalované 

v čerpacích stanicích, případnými pokyny vodoprávního úřadu a také pokyny vlastníka 

stokové sítě [24]. 

4.3. Provoz a údržba kanalizace 

Pravidelné preventivní prohlídky stokové sítě se provádí podle potřeby,  

ovšem nejméně jednou za rok. Prohlídkami se rozumí čištění a proplachování, údrţba 

podle daného zjištění, zvýšená deratizace při výskytu hlodavců, náprava při průniku jiných 

inţenýrských sítí, větrání stok, kontrola kvality odpadní vody, výměny stok v důsledku 
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přetíţení nebo narušení a zajištění pracovního, strojního a materiálního zabezpečení.  

U stok s malým spádem, tj. do 5  se prohlídky provádí 1x ročně, ale u stok s větším 

spádem se provádí prohlídky nejméně 1x za 2 roky [24]. 

Udrţování stok je důleţité proto, aby byla zachována jejich provozuschopnost  

a dobrý technicky stav. U dobrého technického stavu nesmí nánosy ve stokách nikdy 

dosáhnout úrovně dna zaústění kanalizačních přípojek. Při zjištění tohoto stavu je třeba 

stoky vyčistit. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat ve stokách s malým spádem,  

kde je potřeba případné nánosy odstraňovat přednostně čištěním [24]. 

Pro zachování správné funkce kanalizace, je potřeba provádět čištění stok. Existuje 

několik způsobů čištění stokových vedení a rozdělují se do tří skupin, tj. hydraulické, 

mechanické, hydraulicko-mechanické. Mezi metody hydraulické patří proplachování, 

vysokotlaké čištění, sání a řezací zařízení – vysokotlaký vodní paprsek. Do metod 

mechanického čištění patří čištění čistícím zařízením, dálkově řízeným zařízením a ostatní 

způsoby čištění. Metody hydraulicko-mechanického čištění se pouţívají pro tlaková 

potrubí. Podle provozního řádu obce Palkovice se doporučuje provádět čištění technologií, 

která nevyţaduje přítomnost obsluhy uvnitř stoky [24, 34, 35]. 

Do čištění kanalizace spadá havarijní čištění kanalizace, čištění ucpané kanalizace, 

domovních kanalizačních přípojek, revizních šachet, silně zatukovaných potrubí, čerpacích 

stanic, nového potrubí před předáním provozovateli, preventivní čištění kanalizace. Vozy 

určené k čištění kanalizace jsou vybaveny početným mnoţstvím čistících trysek včetně 

rotačních pro čištění silně zatukovaných nebo zainkrustovaných potrubí. Speciálními 

vozidly pro údrţbu kanalizací jsou vysokotlaké proplachovací vozy, které jsou určeny 

k čištění zanesených stok proplachováním tlakovou vodou. V průběhu tohoto druhu čištění  

je nutné dodrţovat předepsaný tlak, který samozřejmě nesmí překročit technické parametry 

kanalizace, aby nedošlo k poškození stěn trub. Další vozidlo určené k údrţbě kanalizace  

je fekální vůz, který musí dbát na to, aby hadice připevněné k vozidlu byly řádně odkapány 

a očištěny a neznečišťovaly tak při jízdě vozovku. Nutností je i kontrola správné funkce 

výpustného otvoru. Existují také vozy s recyklační nástavbou, které mohou při čištění 

vyuţít recyklační systém, tzn., ţe při čištění vůz potrubím nasává pevný materiál včetně 

vody, kterou následně recykluje a uţije pro příští čištění kanalizace. Čištění kanalizace 

těmito vozy je rychlejší a levnější [24, 36]. 



Lenka Piskořová: Nakládání s odpadními vodami v obci Palkovice 

 

2014 42 

Provoz a údrţba je nutná i u objektů na stokové síti, kterými jsou revizní šachty, 

čerpací stanice a kanalizační přípojky. U šachet je potřeba kontroly funkčnosti poklopu, 

správného výškového stavu poklopu, čistoty stěn a stupaček, těsnosti spojů. Co se týká 

čerpacích stanic, zde se provádí stejné kontroly jako u šachet a navíc je potřeba kontrolovat 

technologické vybavení stanic. V případě kanalizačních přípojek se kontroluje průtočnost 

odbočení a vlastní přípojky aţ po šachtu umístěnou na pozemku nemovitosti, dále kvalita 

vypouštěných odpadních vod, která musí odpovídat kvalitě v řádu a také zdali nejsou 

kanalizační přípojkou odváděny vody dešťové, jedná se totiţ o oddílnou kanalizaci  

na splaškové odpadní vody. V případně zjištění jakékoliv závady na těchto zařízeních  

je třeba ihned opravit a závady okamţitě odstranit [24]. 

Kontrola vypouštěných odpadních vod do kanalizace a odpadních vod 

vypouštěných do recipientu z kanalizace se řídí normou. Výsledky laboratorních rozborů 

se evidují v knize rozborů odpadních vod a tyto výsledky se přehledně vedou v měsíčních 

a ročních intervalech s průměry, maximy a minimy. Takováto kontrola se provádí 1x ročně 

a sleduje se BSK5, CHSKCr, NL a mnoho dalších faktorů [24]. 

4.4. Majetková a provozní evidence 

Vlastník kanalizace je povinen zajistit majetkovou evidenci, vyhotovit jí můţe 

provozovatel. Vzhledem k tomu, ţe v tomto případě je vlastníkem i provozovatelem obec, 

zajišťuje a vyhotoví ji právě obec Palkovice [19]. 

Do majetkové evidence se zaznamenávají základní údaje o kanalizaci a její 

lokalizaci, vypouštění odpadních vod bez čištění nebo napojení ČOV, pokud se nějaké 

takové výpusti na kanalizaci nacházejí, dále počty obyvatel, ekonomické údaje o ceně 

objektů podle orientačních ukazatelů, technické údaje, do kterých spadají: délka 

kanalizační stoky, profily, materiál a druh stok a také objekty na stokové síti. V majetkové 

evidenci musí být také vlastník kanalizace, jeho adresa a spojení a v neposlední řadě 

vodoprávní úřad [19, 31]. 

V provozní evidenci lze nalézt podobné informace jako v majetkové evidenci, jsou 

jimi základní údaje, obyvatelstvo, napojení na ČOV, vlastník stokové sítě, vodoprávní 

úřad. K těmto záznamům je v provozní evidenci ještě poznamenán provozovatel, bilanční 
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údaje, ekonomické údaje a v případně vypouštění odpadních vod z volných výustí,  

tak údaje o jakosti takto vypouštěných vod. V bilančních údajích je uváděno roční 

vypouštěné mnoţství, a to zvlášť pro vody splaškové a průmyslové. Na kanalizační síti 

obce Palkovice se průmyslové odpadní vody nenacházejí, tudíţ jsou roční celkové 

vypouštěné odpadní vody shodné se splaškovými. Z ekonomických údajů se v evidenci 

nachází částky poplatků za vypouštění odpadních vod a stočné. Stočné je specifikováno 

sazbou za m
3
 a celkovou částkou. Důleţitým údajem je také počet poruch na dané stokové 

síti, kdy na stokové síti obce Palkovice neproběhly ţádné poruchy. Co se týče volných 

výpustí, tak na stokové síti v obci Palkovice se ţádné takovéto výpusti nenachází, proto 

není potřeba se tímto údajem dále zabývat [19, 31]. 

Jak v evidenci majetkové, tak v provozní nesmí chybět jméno zpracovatele, datum 

a místo zpracování těchto evidencí. Cenu stočného od roku 2014 obec Palkovice zvolila 

32, 99 Kč/m
3
. Obec ponechala obdobnou cenu stočného, která byla i v období provozování 

kanalizace provozovatelem SmVaK [19]. 

4.5. Povinnosti a práva vlastníka a provozovatele 

 Obec Palkovice, jakoţ vlastník kanalizace můţe uzavřít smlouvu o provozování 

kanalizace s provozovatelem. Toto nastalo právě předtím, neţ se provozovatelem stala 

obec. Pokud ze smlouvy mezi provozovatelem a vlastníkem kanalizace nevyplývá,  

ţe stočné se platí provozovateli, tak na úplatu za odvádění odpadních vod má právo 

vlastník. Okamţikem vtoku odpadních vod do kanalizace vzniká právo na stočné [31, 44]. 

Nezbytností při odvádění odpadních vod je uzavřená písemná smlouva 

s odběratelem. Bez smlouvy nesmí být odpadní vody z nemovitostí odváděny. Splaškovou 

kanalizaci nelze bez odvádění odpadních vod provozovat, proto je potřeba písemné 

smlouvy o odvádění odpadních vod. Tato smlouva musí obsahovat předmět smlouvy, 

smluvní strany, vlastníka a provozovatele kanalizace, vlastníka kanalizační přípojky, 

stanovení podmínek odvádění, počet trvale připojených osob, způsob stanovení ceny  

a jejího vyhlášení, způsob plateb a fakturace záloh, moţnosti změn a dobu platnosti této 

smlouvy [44]. 
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Zpracovat a realizovat plán financování obnovy kanalizací nejméně na dobu  

10 kalendářních let je povinností vlastníka kanalizace. Na vyţádání ministerstva  

je vlastník kanalizace povinen poskytnout údaje o technickém stavu jeho kanalizace, 

v případě stavby nových nebo obnovovaných kanalizací je vlastník povinen opět po výzvě 

ministerstva poskytnout projektovou dokumentaci těchto obnovovaných nebo nových 

kanalizací a to včetně vymezení nákladů na jejich obnovu nebo výstavbu. Ministerstvo  

má právo zveřejnit vyhodnocení těchto obdrţených údajů [44]. 

Jestliţe není ve smlouvě mezi provozovatelem a vlastníkem stanoveno jinak,  

tak provozovatel můţe zásah do kanalizace provést pouze se souhlasem vlastníka.  

Při havárii kanalizace, kanalizační přípojky nebo v případě ţivelné pohromy  

je provozovatel oprávněný buď omezit, nebo zcela přesušit odvádění odpadních  

vod bez předchozího upozornění.  Omezit nebo úplně přerušit odvádění odpadních  

vod je provozovatel oprávněn v případě prokázání neoprávněného vypouštění odpadních 

vod, zjištění neoprávněné připojení kanalizační přípojky, dále pokud odběratel má více  

neţ 30 dnů zpoţdění s placením stočného. Neplatící odběratel se o přerušení nebo omezení 

odvádění odpadních vod dozví 3 dny předem. V tomto případě hradí náklady s tímto 

omezením nebo přerušením odvádění odpadních vod odběratel. Dalšími důvody  

pro přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod je závada na kanalizační přípojce 

nebo na vnitřní kanalizaci, kterou provozovatel zjistil a odběratel tuto závadu neodstranil 

během stanovené lhůty, která musí být stanovena více neţ tři dny a také pokud  

i po opakované písemné výzvě provozovatele odběratel neumoţní přístup k přípojce nebo 

kanalizaci. Při provádění jiţ plánovaných oprav, revizních a udrţovacích prací  

má provozovatel oprávnění provoz kanalizace při odvádění odpadních vod omezit nebo 

přerušit, ale musí alespoň 15 dnů předem o této skutečnosti informovat s oznámením doby 

trvání těchto plánovaných prací. V době oprav, revize či údrţby kanalizací  

má provozovatel povinnost zajištění náhradní odvádění odpadních vod s technickými 

moţnostmi a místními podmínkami. Při omezení nebo přerušení odvádění odpadních  

vod musí provozovatel bez prodlení odstranit příčinu. Obec má právo vydat obecně 

závaznou vyhlášku, která upraví způsob náhradního odvádění odpadních vod podle 

místních podmínek [44]. 
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Provozovatelem kanalizace můţe být obec, společnost vykonávající odvádění  

a čištění odpadních vod nebo také osoba, která poţádá krajský úřad o vydání povolení 

k provozování kanalizace. V případě kdyby kanalizaci chtěla provozovat fyzická osoba, 

krajský úřad vydává toto povolení jen takové osobě, která je podle zvláštního zákona  

č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů oprávněna provozovat ţivnost, dále osobě, která je buď vlastníkem kanalizace, 

nebo s vlastníkem kanalizace uzavřela smlouvu, která osobě dává právo kanalizaci 

provozovat. Povolení krajský úřad vydá také osobě, která buď sama, nebo její odborný 

zástupce splňuje kvalifikaci, která odpovídají poţadavkům na provozování, správu a rozvoj 

kanalizací, pro které se toto povolení vydává. Pokud tyto kanalizace trvale vyuţívá 

nanejvýš 5 000 fyzických osob, postačí osobě, která hodlá kanalizaci provozovat střední 

vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na kanalizace nebo v příbuzném oboru 

a musí mít nejméně 4 roky praxe v oboru kanalizace. Ovšem vyuţívá-li trvale kanalizaci 

více neţ 5 000 fyzických osob je osoba povinna dosáhnout vysokoškolského vzdělání 

absolvováním studia v akreditovaném studijním programu, oblast kanalizace a také musí 

mít nejméně 2 roky praxe v tomto oboru. V případě obce Palkovice se jedná o první 

případ. I kdyţ se na kanalizaci napojí všichni obyvatelé této obce, nepřesáhnout počet 

5 000 fyzický osob trvale vyuţívající kanalizaci [44]. 

Pokud provozovatel opakovaně porušuje nebo nedodrţuje ustanovení zákona  

o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštních právních 

předpisů, jako například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů můţe 

rozhodnutím ministerstvo zrušit povolení k provozování kanalizace. Rozhodnutí  

o zrušení povolení k provozování kanalizace nastává také při zjištění závaţných 

nedostatků. Dojde-li k zrušení povolení, ministerstvo neprodleně informuje příslušný 

krajský úřad [44]. 

Pro dosáhnutí bezproblémového a plynulého provozu kanalizace je nutnost se řídit 

provozním řádem, normami a zákony vztahujícími se na tuto problematiku, které jsou 

uvedeny v předchozí kapitole, tedy legislativní podklady k nakládání s odpadními vodami. 

Podle majetkové evidence je na stokovou síť v Palkovicích připojeno 1 336 obyvatel 

z celkového počtu 3 223 obyvatel s trvalým pobytem v obci a jejich částech. Od 1. 1. 2013 
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vzrostl počet obyvatel o 98 lidí. Ovšem někteří ţijí v části obce, kde kanalizace v současné 

době není vybudována. Z toho vyplývá, ţe část lidí z  1 887 obyvatel nemá přístup  

ke kanalizaci a tudíţ čeká, aţ se kanalizace v této části postaví, aby se na ní mohlo napojit. 

Další část obyvatel z tohoto počtu není na kanalizaci vůbec připojeno, tedy nemá 

vybudovanou kanalizační přípojku nebo nemá smlouvu o vypouštění odpadních vod  

do kanalizace a vyuţívá jiných způsobů pro odvádění odpadních vod, jako např. septiky, 

ţumpy nebo domovní čistírny odpadních vod. K dosaţení stoprocentního vyuţití 

kanalizační sítě je potřeba, aby se připojili všichni obyvatelé, kteří ţijí v části obce,  

kde je kanalizace vybudována [19]. 
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout moţnosti pro provozování kanalizace 

v obci Palkovice na základě provozního a kanalizačního řádu jiţ vybudované kanalizace. 

Práce se skládá ze tří podstatných částí. V první z nich je popsán současný stav,  

coţ představuje základní informace o obci (viz kapitola 2.1), hydrologické údaje  

(viz kapitola 2.2) a údaje o místní kanalizaci (viz kapitola 2.3). V kapitole hydrologické 

údaje se nachází také informace o toku Ondřejnice a Ostravice, do kterých ústí obě čistírny 

odpadních vod, které čistí přiváděné odpadní vody z obce Palkovice. Kapitola o místní 

kanalizaci obsahuje veškeré informace o typu, materiálu, délce, objektech na stoce  

a také o obou čistírnách odpadních vod.  

Další částí bakalářské práce jsou legislativní podklady k nakládání s odpadními 

vodami (viz kapitola 3). Jeden z důleţitých zákonů v této problematice je zákon  

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (viz kapitola 3.1) a druhým 

zákonem je zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (viz kapitola 3.2). Samozřejmě jsou v této kapitole zahrnuty  

i další zákony, ale také vyhlášky, normy a nařízení zabývající se touto problematikou.  

Poslední závěrečná kapitola je věnována moţnostem provozování kanalizace.  

Zde jsou shrnuty podklady k provozu a údrţbě kanalizace (viz kapitola 4.3), kde se nachází 

i moţnosti čištění kanalizační sítě. Pro provoz je potřeba také provozní řád (viz kapitola 

4.2). V této kapitole je popsáno i mnoţství odpadních vod, které se dostávají do kanalizace 

(viz kapitola 4.1), majetková a provozní evidence (viz kapitola 4.4) a v neposlední řadě  

i povinnosti a práva vlastníka a provozovatele kanalizace (viz kapitola 4.5),  

kde je zahrnut i počet obyvatel, kteří nejsou na kanalizaci připojeni.  

Na tuto bakalářskou práci lze navázat i v diplomové práci, jelikoţ kanalizační síť 

v obci Palkovice se nadále rozšiřuje a tím roste i moţnost připojení se na kanalizaci 

v částech, kde momentálně stoková síť vybudována není.  
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