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METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod MŽP  
k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

Příloha II 

 Metodika pro nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování 
městských odpadních vod  

1a. Kategorie ČOV do 50 EO 

Metodika pro povolování čistíren odpadních vod do 50 EO (DČOV) 

Domovní čistírna (dále jen „DČOV“) je zařízení určené k čištění splaškových vod z objektů 
do 50 EO (viz ČSN EN 12566 díl. 1-x., např. ČSN EN 12566-3 –„Malé čistírny odpadních 
vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní 
čistírny odpadních vod“). 

Prohlášení shody je vydáno výrobcem nebo dovozcem zařízení na podkladě souboru postupů 
a úkonů, které musí být splněny  při posuzování shody vlastností výrobků s požadavky 
technických  předpisů. 

Zkouška typu je postup ověřování vlastností výrobků  popsaný v příslušné harmonizované 
normě, nebo jiném předpise, na základě něhož je možné prohlásit shodu. Součástí je i 
dlouhodobá zkouška, kterou se stanoví emisní hodnoty pro konkrétní zařízení nebo řadu 
zařízení. 

Třída je skupina výrobků charakterizovaná emisními standardy (CHSKCr, BSK5 a NL), 
kterých je zařízení nebo skupina zařízení schopna dosahovat a tato schopnost byla to 
prokázána zkouškou typu podle postupů vyžadovaných pro „Prohlášení shody“.  

Volba vhodné třídy ( resp. požadovaných emisních limitů) 

Vhodná třída DČOV (a tedy požadované emisní limity) se volí s ohledem na lokalitu, ve které 
bude DČOV umístěna, tj. je možno vycházet z územních plánů, výhledově i z plánů oblastí 
povodí, a také z konkrétních místních podmínek. Při volbě vhodné třídy je třeba si uvědomit, 
že se stoupajícími požadavky na kvalitu vyčištěné vody rostou i náklady spojené s instalací 
zařízení a tedy i znevýhodnění budoucího uživatele, po stránce ekonomické, vůči jiným 
občanům. Proto se doporučuje stanovit přísnější emisní limity nebo odstraňování dusíkatých 
látek případně fosforu  jen ve vyjímečných případech a požadavek na tyto třídy (hodnoty jim 
odpovídající) zdůvodnit  v rozhodnutí. 

Třídy a příklady jejich obvyklého  použití 

Třída I – DČOV určené pro obvyklé vypouštění  do povrchových vod, případně splaškových 
kanalizací ústících do povrchových vod.  S čistírnami třídy I se uvažuje jako s obvyklým 
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řešením pro většinu lokalit na kterých se využití DČOV předpokládá, a to zejména tam, kde 
se prokáže, že použitím zařízení této třídy nebudou překročeny imisní standardy. Jsou 
konstruovány tak, aby u nich byla záruka odstranění uhlíkatého znečištění. 

Třída II – DČOV, u nichž je použití přísnějších požadavků zdůvodněno vodoprávním 
úřadem konkrétními požadavky na zvýšenou ochranu lokality  (při tom je třeba vycházet 
z toho, jak velké okolí je schopna příslušná DČOV ovlivnit). S DČOV třídy II se uvažuje tam, 
kde by zvýšený obsah amoniaku mohl působit toxicky na ve vodě přítomné mikroorganismy, 
nebo živočichy a tam, kde vodnost toku nezaručuje dosažení imisních hodnot ihned po 
smísení v toku, ale až na odsunutém sledovaném profilu. Jsou konstruovány tak, aby 
zabezpečovaly i nitrifikaci, tj. je u nich předpoklad nižších hodnot amoniaku na odtoku. 
Vyznačující se tím, že mají menší zatížení aktivovaného kalu tj. větší objem aktivace ve 
srovnání s třídou I, nebo jiný konstrukční prvek zaručující zvýšení koncentrace vhodných 
mikroorganismů v systému např. nosič biomasy apod. 

Třída III – DČOV, u nichž jsou konkrétní hodnoty zdůvodněny požadavkem na místní 
podmínky, např. vypouštěním do půdních vrstev, odběrem vody z toku pro vodárenské účely 
v blízkosti vypouštění,  vypouštěním na povrch např. do melioračních kanálů apod. 

S DČOV třídy III se uvažuje také tam, kde vyčištěná voda bude částečně nebo zcela 
recyklována a použita k činnostem, při kterých může dojít k jejímu styku s lidmi (sprchování, 
mytí, zalévání), a tam,  kde vyčištěná voda bude vypouštěna do vod určených ke koupání  
apod. Jsou  konstruovány tak, aby voda z nich byla po vyčištění na úrovni dešťové vody, nebo 
vody použitelné pro hygienu osob. Bude se jednat zpravidla o DČOV třídy II, doplněnou 
např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm čištění – chemickým srážení, filtrací 
(pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. V těchto případech se doporučuje nařídit i její 
hygienické zabezpečení (membránová filtrace, UV apod.). 

Vzhledem k minimální produkci vod a tedy i fosforu není obvyklé požadovat pro tuto velikost 
čistíren odstraňování fosforu. Pouze ve výjimečných případech, kde je důvodný požadavek na 
nutnost zvýšeného odstraňování fosforu (např. v blízkosti vodárenských nádrží) může 
vodoprávní úřad předepsat i odstraňování fosforu. Hodnoty doporučené jako emisní limit jsou 
pak pro parametr celkový fosfor  (Pcelk) („p“ = 3 mg/l a „m“ = 8 mg/l), což jsou hodnoty 
odpovídající simultánnímu srážení fosforu na větších ČOV. 

 



Plán rozvoje vodovod a kanalizací Moravskoslezského kraje

KONEKO spol. s r.o. Ostrava 86 VODING Hranice, spol. s r.o.

39. Vratimov – Horní Datyn
Po . íslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ

265 8119.011.00.18560 Vratimov 18560 598836

Po . íslo KOD PRVK Název ásti obce KOD COB ZÚJ

265.2 8119.011.02.04272 Horní Datyn 04272

íslo a název obce s rozší enou p sobností

19 Ostrava

39.1. Charakteristika obce

39.1.1. Demografický vývoj

Po et obyvatel

2000 2015

Obec 6431 6200

Místní ást obce 1030 1000

39.1.2. Základní údaje o obci
Místní ástHorní Datyn správn náleží pod m sto Vratimov. Nachází se západn od

Vratimova. Zástavba obce se rozkládá p evážn podél místních komunikací. Katastrem
protéká potok Horní Daty ka.

39.2. Podklady
- Regionální plány implementace Sm rnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 12/2002;

- Program rozvoje vodovod a kanalizací okresu Nový Ji ín, VODING, 11/96;
- Horní Datyn - kanalizace a OV, Hydroprojekt eský T šín - zadání - 1992;
- Územní plán m sta Vratimov.

39.3. Odvedení a išt ní odpadních vod

Položka 2000 2005 2015

Po et trvale bydlících obyvatel
napojených na kanalizaci obyv. 0 0 0

Po et trvale bydlících obyvatel
napojených na OV obyv. 0 0 0

Spec. produkce. odp. vod
obyvatelstva l/(os.den) 120 120 120

Produkce odpadních vod m3/den 126,10 125,50 122,50

BSK5 kg/den 63,55 63,30 61,75

NL kg/den 59,15 58,90 57,50

CHSK kg/den 127,10 126,50 123,50
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Plán rozvoje vodovod a kanalizací Moravskoslezského kraje

KONEKO spol. s r.o. Ostrava 87 VODING Hranice, spol. s r.o.

39.3.1. Významní producenti odpadních vod
Na území obce se nenachází žádný v tší producent odpadních vod.

39.3.2. Popis sou asného stavu odkanalizování a išt ní odpadních vod
Místní ást Vratimova - Horní Datyn nemá v sou asnosti vybudovaný systém

ve ejné kanalizace. Odpadní vody po individuálním p ed išt ní v septicích i žumpách
odtékají do recipientu. ást zástavby má vybudované bezodtokové jímky s následným
vyvážením.

Deš ové vody jsou odvád ny m lce položenou kanalizací pop ípad systémem
p íkop a propustk .

39.3.3. Popis odkanalizování a išt ní odpadních vod ve výhledu
Vzhledem k velikosti zdroje zne išt ní a výši investi ních náklad na výstavbu nové

stokové sít a OV doporu ujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních
vod stávajícím zp sobem.

V p ípad požadavku na biologické išt ní odpadních vod z jednotlivých nemovitosti
lze využít stávající septiky i žumpy pro osazení malých domovních OV.

39.3.4. asový harmonogram
Výstavba OV:
Výstavba kanalizace:
Rekonstrukce kanalizace:

39.4. Ekonomická ást
Výpo et náklad na výstavbu vodovod a kanalizací byl proveden dle metodického

pokynu Mze R, .j. 20494/2002-6000.

Specifikace IN (mil. K )

Stoková sí
OV

Celkem 0,00
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