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ANOTACE  

 

Téma této bakalářské práce zní: Pasportizace kanalizace v městyse Suchdol nad 

Odrou.  Práce je rozdělena do sedmi ucelených částí. V první kapitole se zabývám 

charakteristikou zájmového území. Začlenila jsem zde popis a historii městyse, dále 

geologické, pedologické, geomorfologické, klimatické a hydrologické podmínky řešeného 

území. Druhá, teoretická kapitola popisuje problematiku nakládání s odpadními vodami. 

Nosnou kapitolou je verifikace stávajícího pasportu kanalizace na vybraném území. 

Obsahuje výsledky vlastního terénního šetření a mapování stávající kanalizační sítě a 

výpustí odpadních vod ze zástavby. Aktualizace mapového podkladu je doplněna 

fotografickou dokumentací. Pátá a šestá kapitola je věnována návrhu řešení 

nevyhovujícího stavu v území a následně obsahuje celkové zhodnocení v závěru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klí čová slova: Stoková síť, odpadní vody, nařízení vlády 229/2007 Sb., nakládaní s 

odpadními vodami v návaznosti na současnou legislativu, čistírna odpadních vod, 

ekvivalentní obyvatel 

 

 

 



  

 

 

Annotation 

 

The topic of this thesis is: Passportisation of drainage in the township village of 

Suchdol nad Odrou. The article is divided into six coherent parts. The first chapter deals 

with the characteristics of the area. Here I included description and history of the township 

village as well as geological, pedological, geomorphological, climatic and hydrological 

conditions of discussed area. The second section describes problems of waste water in 

theoretical way. The bearing chapter is Verification of the existing passport sanitation in 

the selected areas. It contains the results of my own field survey and mapping of existing 

inadequate sewerage systems and objectionable wastewater discharges from the buildings. 

Update of map base is supplied with photographic documentation. The fifth and sixth 

chapter is devoted to design solutions of unsatisfactory conditions of the area and then 

provides an overall assessment at the end. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: sewage network, wastewater, Government Decree 229/2007 Coll., 

wastewater management in relation to current legislation, sanitary sewage and storm water 

drains, wastewater treatment, equivalent inhabitant 

 

 

 



  

 

OBSAH 

1 Úvod a cíl ....................................................................................................................... 1 

2 Charakteristika zájmového území .................................................................................. 3 

2.1 Popis a historie obce ................................................................................................ 3 

2.2 Geologické podmínky ............................................................................................. 6 

2.3 Geomorfologické podmínky .................................................................................... 9 

2.4 Pedologické podmínky .......................................................................................... 11 

2.5 Klimatické podmínky ............................................................................................ 14 

2.6 Hydrologické podmínky ........................................................................................ 16 

3 Teoretický Úvod do problematiky ............................................................................... 20 

3.1 Stručná historie nakládaní s odpadními vodami .................................................... 20 

3.2 Druhy vod, potřeba vody a množství odpadní vody .............................................. 22 

3.3 Charakter znečištění odpadních vod ...................................................................... 26 

3.4 Čištění odpadních vod ........................................................................................... 29 

3.5 Pojmy dle ČSN 75 6101 ........................................................................................ 31 

3.6 Recipient ................................................................................................................ 32 

4 Verifikace území .......................................................................................................... 34 

4.1 Průvodní zpráva Pasportu kanalizace Suchdolu nad Odrou .................................. 34 

4.1.1 Základní údaje ................................................................................................ 34 

4.1.2 Základní technické údaje ................................................................................ 35 

4.1.3 Technická část ................................................................................................ 36 

4.2 Kanalizační řád stokové sítě .................................................................................. 37 

4.2.1 Úvodní ustanovení kanalizačního řádu .......................................................... 37 

4.2.2 Cíle kanalizačního řádu .................................................................................. 38 

4.2.3 Odpadní vody vznikající v městysi ................................................................ 39 



  

 

4.2.4 Technický popis stokové sítě ......................................................................... 40 

4.3 Čistírna odpadních vod v Suchdole nad Odrou ..................................................... 43 

4.3.1 Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění ........................................... 43 

4.3.2 Technické údaje o vodním díle a údaje s ním související .............................. 44 

5 Vlastní pasportizace ..................................................................................................... 46 

6 Návrh změn, úprav současného nevyhovujícího stavu ................................................ 61 

7 Závěr ............................................................................................................................ 64 

8 Seznam použité literatury ............................................................................................. 65 

9 Seznam obrázků ........................................................................................................... 70 

10 Seznam tabulek ............................................................................................................ 70 

11 Přílohy .......................................................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucie Maráková: Pasportizace kanalizace 

2010   1 

 

1 ÚVOD A CÍL 
 

Životní prostředí (ŽP) je dle mého názoru jeden velký celek sestrojený z mnoha 

vzájemně propojených částí (dílů). Tuto vlastnost si neuvědomuje každý z nás a následně 

jednotlivé složky ŽP narušuje či znehodnocuje svou neuváženou činností nebo 

neohleduplností.  

Voda tvoří spolu se sluncem, vzduchem a zemí základní element světa, život bez ní by 

neexistoval. Voda propojuje veškeré koloběhy látek v přírodě. Je důležitým 

rozpouštědlem, které aktivuje řadu chemických procesů v organismech. Jako jediná látka 

na Zemi se za normálních podmínek vyskytuje ve třech skupenstvích. Je nejdůležitější 

surovinou v životě, jak z hlediska existenčního, energetického, ekologického, krajinného, 

rekreačního, ekonomického, tak industriálního. Česká republika jako zdroj vody využívá 

zdroje povrchové a podpovrchové. Tyto zdroje se musí dále upravovat na vodu pitnou, jen 

některé minerální zdroje jsou samy o sobě pitné. Voda je velmi diskutovaným tématem i 

z hlediska ekonomického. Lze ji získat jak zadarmo – z přírodních zdrojů, tak z vodovodu 

za nemalé finanční náklady. Je také k dostání jako balená, kdy cena jednoho litru stojí v  

rozpětí několika až desítek korun. Za balenou vodu můžeme také považovat víno, které 

stojí mnohonásobně více než voda balená. I při výrobě vína je nemalou a hlavně 

nenahraditelnou součástí. Je tomu tak i v mnoha dalších procesech a výrobcích. Voda a její 

dostatečná zásoba má hodnotu nevyčíslitelnou. Některé země se potýkají s velmi 

závažným problémem, a to s nedostatkem vodních zdrojů. V jiných zemích dochází 

k výraznému plýtvání vody. Je proto povinností člověka, aby s ní nakládal uvážlivě a 

rozumně.  Dá se říci, že všechny průmyslové odvětví, při své výrobní činnosti potřebují 

užitkovou vodu. Tímto se z ní stává voda odpadní. V 19. století ještě vody odpadní nebyly 

řešeny, nejdůležitější v průmyslu byla jen otázka její dopravy ke spotřebiteli. Následný 

rozvoj industriálních technologií, hustota zalidnění a neuvážené hospodaření s ní, to vše 

vedlo k nutnosti a potřebě začít řešit čištění odpadních vod. Vznik vědních oborů 

zabývajících se úpravou vody nebo čištěním odpadních vod lze datovat až začátkem 20. 

století. Vzhledem k důvodu, že voda není obchodní produkt, nýbrž dědictví, které je třeba 
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chránit a podle toho s ním nakládat, vznikla Směrnice Evropského parlamentu a Rady, 

2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky.  

V bakalářské práci se budu zabývat pasportizací kanalizační sítě v Suchdole nad 

Odrou. Jelikož je povinností každé obce s více jak 2000 obyvateli zajistit řádné nakládání 

s odpadními vodami, je toto téma velmi citlivou záležitostí. Zájmová oblast Suchdol nad 

Odrou není výjimkou, proto musí řešit také problematiku odpadních vod a především 

nakládaní s nimi. Odpadní vody vznikající na dotčeném území jsou částečně odváděny 

jednotnou gravitační kanalizací a částečně formou septiků a jímek. V obecní aglomeraci 

vnikají do kanalizace vody vznikající v bytových zařízeních, při výrobní činnosti a v 

zařízeních občansko-technické vybavenosti. U odpadních vod z bytového fondu se jedná 

především o vody splaškové. Odtud se do kanalizace dostávají převážně organické látky, 

jako moč, fekálie, zbytky potravy a tuky.  

 

 

Cílem mé bakalářské práce je verifikovat zájmovou oblast, vytvořit dostatečně reálný 

pohled na situace, týkající se pasportu kanalizace. Mým záměrem bylo v rámci terénních 

pochůzek porovnat pasport kanalizace v Suchdole nad Odrou z roku 1997 se skutečným 

aktuálním stavem. Dále se budu snažit provést reálný výpočet ekvivalentních obyvatel, 

který by měl vést ke správnému určení dosažitelného znečištění přiváděného na čistírnu 

odpadních vod. Práce má následně sloužit jako podklad při řešení nakládaní s odpadními 

vodami v obci hlavně panu starostovi obce Suchdol nad Odrou Ing. Richardu Ehlerovi. 
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2 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
 

2.1 Popis a historie obce 

Popis obce 

Městys Suchdol nad Odrou leží v pásmu Moravské brány. Patří mezi největší obce 

v Poodří a má průmyslově-zemědělský charakter. Svou polohou v oderském úvalu nabízí 

pohled jak na Oderské vrchy, tak na předhůří Moravskoslezských Beskyd. Suchdol nad 

Odrou je charakteristický svou otevřenou pohledově exponovanou krajinnou scénou, 

výrazným projevem historických krajinných prvků, harmonickou krajinou a specifickou 

atmosférou říční nivy. Na území převládá zemědělská, krajina s vyšším podílem vodních 

ploch a polní krajina. (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz,2010)  

Obec patří do chráněné krajinné oblasti Poodří. Obrázek  1. Kulturní aspekt 

v městysi vytváří opravené muzeum moravských bratří a muzeum Suchdol nad Odrou. 

Součástí městyse je i místní část Kletné, která je především chatovou oblastí s rekreačním 

účelem. Její součástí je vodní nádrž o rozloze 1,75 ha. (www.suchdol-nad-odrou.cz, 2010).  
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Obrázek  1: Turistická mapa (www.mapy.cz , 2009) 

 

Historie obce 

Založení osady se datuje na počátek 13. století, kdy jí osídlili slovanští osadníci. 

Postupem času došlo převážně k osídlení osadníky německými. V roce 1257 se osada 

nazývala Suchidol a v roce 1337 Cuchenthal podle latinských listin. V roce 1430 

Zauchenthal a roku 1597 Zauchtl. Název Suchdol se objevil až v 15. A 16. Století. 

(www.suchdol-nad-odrou.cz, 2010) 

Ve 13. století, v době založení osady, spadala pod fulnecké panství spravované 

Smilem z Lichtenbruka. Následně pány osady se stali páni z Kravař. Do roku 1475 patřil 

Suchdol pod Helfštýn. V roce 1475 se osada vrátila pod správu fulneckého panství, které 

koupil Jan ze Žerotína. V letech 1618-1621 v obci kázal Jan Ámos Komenský. Majitelé 

panství se poměrně často střídali až do roku 1806, kdy jej zdědila Valburga Truchsess-

Waldburg-Zeil. Posledním majitelem panství byl rod Chlumecký-Bauer, který jej vlastnil 

až do roku 1918. (www.suchdol-nad-odrou.cz, 2010) 
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Obrázek  2: Suchdol nad Odrou – fotografie z archivu obce 

 (www.suchdol-nad-odrou.cz, 2010) 
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2.2 Geologické podmínky 

V této podkapitole budu vycházet z informací, které vznikly v  rámci projektu 

základního geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 v oblasti Maleník – Poodří na 

listu 25-122 Suchdol nad Odrou. Terénní práce začaly v roce 2003. Oblast spadá do 

hraničního území na styku Českého masivu a Západních Karpat (Gilíková et al., 2006). 

 

Obrázek  3: Schematická mapa studovaného listu 25-122 Suchdol nad Odrou (Gilíková et al., 2006). 
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1 – sedimenty kvartéru, 2 – sedimenty spodního karbonu, 

3 – sedimenty spodního badenu, 4 – glacigenní sedimenty – kvartér. 

 

Paleozoikum 

Paleozoikum na listu 25-122 Suchdol nad Odrou se nachází v jeho severozápadní 

části. Litologicky je souvrství tvořeno převahou zbřidličnatělých, vzájemně se střídajících 

prachovců a jílovců. Podřízeně jsou zastoupeny jemně zrnité slídnaté droby. Jedná se o 

vyzrálé litické droby, kde dominantním minerálem je křemen. Jedná se o hlubokomořské 

sedimenty vzniklé turbiditními proudy. Další dominující složkou jsou slídy, převažuje 

muskovit nad biotitem. Často jsou usměrněny, čímž zvýrazňují vrstevnatost horniny. 

Draselné živce a plagioklasy jsou další minerální složkou v hornině. Klasty živců jsou 

drobnější než křemenné.  

 
Terciér 

Nejrozsáhlejšími horninami na listu jsou sedimenty terciéru karpatské předhlubně 

Západních Karpat. Na většině území listu je překrývají sprašové hlíny svrchního 

pleistocénu. Písčitá poloha obsahuje nepříliš bohaté společenstvo mělkovodních dírkovců 

(Hanzawaia boueana (d`Orb.), Amphistegina mammila (Ficht. & Moll), Elphidium 

fichtelianum (d`Orb.), Ammonia viennensis (d`Orb.), Heterolepa dutemplei (d`Orb.)), 

doprovázené úlomky schránek měkkýšů. V pozici na úrovni 380–385 m n. m. byly nově 

vypozorovány okrově žlutošedé, místy rezavě hnědé, jemně a středně zrnité vápnité písky s 

paralelní laminací. Horizontální až subhorizontální uložení reliktu sedimentů ukazuje na 

mírné zapadání do svahu (Gilíková et al., 2006). 
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Kvartér 
 

Místy, zejména v okolí Životického vrchu a severně od Stachovic, se ve sprašových 

hlínách, příp. v deluviálně přemístěných terciérních sedimentech, nalézají klasty 

pocházející z ledovcových sedimentů. Jedná se o štěrkové klasty křemene, rohovců a 

nordických granitoidů a porfyrů. Na území listu Suchdol nad Odrou dosud nebyl nalezen 

odkrytý kontakt jezerních sedimentů a podložních glacifluviálních sedimentů. Díky 

přítomnosti nordických souvků v jezerních sedimentech se uvažuje o glacilakustrinní 

genezi těchto sedimentů, které se zřejmě ukládaly v kataglaciální fázi posledního 

zalednění, které na toto území zasáhlo.  

 

Svahové pohyby 

„Na listu byly zjištěny rozsáhlé sesuvy a gravitační pohyby nejen kvartérních 

deluviálních uloženin a také nestabilita jihovýchodního svahu kulmského podloží zejména 

v prostoru mezi Odrami a Kletným. Odlučné plochy sesuvů v této oblasti mají hluboké 

založení a zasahují desítky až stovky metrů do skalního masivu ve směru od hrany svahu 

na západ. Sesuvy svahu poté působí tlakem na patu svahu zatíženou miocenními sedimenty 

karpatské předhlubně a podmiňují vytváření klenbové struktury při patě svahů a v předpolí 

svahů. Spodní části svahů jsou zakryty deluviálními a deluvioeolickými sedimenty, které 

jsou také postiženy různě intenzívními gravitačními pohyby“ (Gilíková et al., 2006). 
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2.3 Geomorfologické podmínky 

Geomorfologické zařazení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Hierarchie (Balatka et al., 1987). 

 

Provincie, soustava a podsoustava se řadí mezi vyšší geomorfologické jednotky, 

celek charakterizuje základní geomorfologickou jednotku a podcelek a celek nižší 

geomorfologickou jednotku. Viz Tabulka 1: Hierarchie (Balatka et al., 1987).  

 

Moravská brána 

V severovýchodní části Západních Vněkarpatských sníženin se jedná o plochou 

pahorkatinu 534 km2, s výškou 263,5 m. Nacházejí se zde badenské sedimenty, dále 

v severovýchodní části uloženiny pleistocenního kontinentálního zalednění a rozsáhlé 

sprašové pokryvy. Je známá tektonicky podmíněná sníženina směru SV – JZ na severní 

Moravě s plochým periglaciálním reliéfem přecházejícím na JZ do Ostravské pánve. Pro 

území jsou přízračné rozsáhlé plošiny a široce zaoblené rozvodní hřbety a plochá, často 

provincie Západní Karpaty 
 

soustava Vněkarpatské sníženiny 
 

podsoustava 
Západní vněkarapatské 

sníženiny  

celek Moravská brána VIIIA - 4 

podcelek Oderská brána 
VIIIA - 

4B 

okrsek Oderská niva 
VIIIA-

4B-C 
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suchá a asymetrická údolí. Převládají zde pole a louky. Území mělo a má velký dopravní 

význam.  

 

Oderská niva 

Jedná se o střední část Oderské brány, rovinu na mladopleistocenních a holocenních 

sedimentech. U obce Jeseník nad Odrou se nachází 2,5 km široká niva s pravoúhlým 

ohybem. V údolní nivě jsou četné rybníky a volné meandry Odry. Dominují nepatrně 

zalesněné zbytky lužních porostů – duby, jasany, olše, vrby apod. V podrostu rostou 

převážně rostliny jako, sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), jaterník podléška 

(Hepatika nobilis), kyčelnice (Dentaria sp.) apod. (Balatka et al., 1987). 
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2.4 Pedologické podmínky 

Z půdní mapy (viz Obrázek 4) je patrné, že na území městyse Suchdol nad Odrou 

převažují půdy zařazené do půdní jednotky luvizem, podél řeky Odry se nachází fluvizem 

a dále se v menší míře vyskytuje hnědozem a antrozem. 

 

Obrázek  4: Výřez půdní mapy ČR v měřítku 1: 50 000 mapový list 25 – 12 Hranice 

(Digitální mapa ČR, 2007). 
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Luvizem 

 Luvizemě se vyskytují zejména v nížinných a pahorkatinných oblastech. Vytvořily 

se především na sprašových materiálech (spraš, sprašová hlína, jemné váté písky). 

Původním společenstvem byl listnatý les (tvořený hlavně dubem, bukem, habrem, lípou). 

Horizont Bt mívá až třikrát více jílu než El-horizont. Je málo propustný pro vodu, a proto v 

půdě často vzniká oglejení. V Bt-horizontu jsou na plochách strukturních agregátů matně 

lesklé povlaky koloidů. Jsou to půdy kyselé až mírně kyselé (pH H2O je 4,5 - 6). Luvický 

El-horizont bývá žlutavě až plavě zabarvený, je světlejší než Bt-horizont pod ním ležící. 

Jsou dobře zásobeny živinami, hůře vodou (sušší oblasti). Vyskytují se v rovinatých 

terénech, na plochých úpatích svahů apod., nejvýše do 600 m n. m. (Raclavský et al.,2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  5: Luvizem – půdní horizonty (Raclavský et al., 2005) 
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Fluvizem 

Jedná se o půdy s procesem akumulace humusu, který je rušen záplavami a 

aluviální akumulací. Alespoň v nedávné minulosti se jednalo o půdy se zvýšenou, nebo 

periodicky zvýšenou hladinou podzemních vod. Podzemní voda je větší část roku hlouběji 

jak 80 cm, ale během roku její hladina výrazně kolísá (od 150 cm na podzim až k povrchu 

na jaře). 

Půdy na aluviálních uloženinách. Rychlost proudění vody a sedimentace unášených 

částic podle jejich velikosti a váhy je značně proměnlivá, takže zrnitost sedimentů, jejich 

složení i obsah humusu jsou v profilu půdy značně proměnlivé a mění se i v malých 

vzdálenostech profilů od sebe. 

Fluvizem modální 

Bez dalších diagnostických horizontů nebo jejich náznaků (s výjimkou možných 

náznaků Gr horizontu do 100 cm) na uloženinách obsahujících zvýšené množství 

organických látek. Vytvořila se na mladém přemístěném materiálu (alochtonním) z 

erodovaných půd, který byl při povodních uložen v údolní nivě. Materiál je šedavě 

zbarvený.(Raclavký et al., 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  6: Fluvizem typická (pelická) na jílovitých fluviálních náplavech 

(Raclavský et al., 2005) 
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2.5 Klimatické podmínky 

Zájmová oblast se řadí do klimatického regionu České Republiky – MT 10. 

 

Obrázek  7: Výřez mapy klimatických regionů ČR (Pivec, 2002). 

Klimatické charakteristiky  

Interpretace charakteristik určených podle tabulky charakteristiky klimatických oblastí ČR 

dle Quitta (Quitt, 1971) viz příloha č. 1. 

Městys Suchdol nad Odrou je zahrnut v klimatické oblasti - mírně teplá.  
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Počet letních dní v roce je vyčísleno v rozmezí 40 – 50 dnů. Počet mrazových dnů 

je 140 – 160 dní v roce. Jasných dnů v roce nacházím mezi 40 – 50, naopak počet 

zamračených dnů je 120 – 150. Počet dnů s teplotou vzduchu 10 a více stupňů Celsia se 

vyjadřuje v počtu 140 – 160 dní v roce. Mezi 30 až 40 dny v roce se řadí mrazové dny. 

Průměrná teplota v měsíci dubnu a říjnu byla naměřena 7 – 8 0C. Rozmezím 100 – 200 dní 

vyjadřujeme počet dnů se srážkami vyjádřených v roce. Počet dní v roce se sněhovou 

přikrývkou je průměrně vyčísleno jako 50 – 60. Srážkový úhrn ve vegetačním a v zimním 

období činní 400 až 500 mm ve vegetačním a 200 – 250 mm v zimním období. (Quitt, 

1971) 

 Při zpracovávání podkapitoly klimatické podmínky jsem pracovala a porovnávala 

interpretované výsledky charakteristik klimatických podmínek dle Quitta s Atlasem 

podnebí Česka (2007).  

 Charakteristiky dle Quitta jsou shodné s Atlasem podnebí Česka (2007). Pro příklad 

uvedu mapu průměrného ročního počtu letních dní. Dle charakteristiky Quitta je počet 

letních dní v zájmovém území 40 – 50 dní za rok. Na mapě níže můžeme vidět, že tento 

údaj je souhlasný. 

Obrázek  8: Průměrný počet ročních letních dní (Atlas podnebí ČR, 2007). 
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2.6 Hydrologické podmínky 

Hierarchie hydrologického pořadí 

Hydrologické pořadí jsem určila z mapy obsažené v publikaci zvané Hydrologické 

poměry Československé socialistické republiky (1965). 

 

• 2 – 00 – 00   Povodí Odry 

 

 

Obrázek  9: Mezinárodní oblasti povodí, oblasti povodí ČR, kraje, obce  

(http://heis.vuv.cz/, 2010) 
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2 – 01 – 01   Odra po Opavu 

 

Obrázek  10: Vodní toky, vodní plochy, hydrologická povodí (http://heis.vuv.cz/, 2010) 
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2 – 01 – 01 – 067  Suchdol nad Odrou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  11: Vodní toky, vodní plochy, hydrologická povodí (http://heis.vuv.cz/, 2010) 
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Z tabulky zhotovené z údajů vypsaných z publikace Hydrologické poměry 

Československé socialistické republiky (1965) – díl I. – text lze vyčíst, zařazení toku do 

příslušného řádu, procentuální vyjádření zalesnění, plochu a délku povodí. 

 

Tabulka 2: Plocha povodí 

 (Hydrologické poměry Československé socialistické republiky. 1965). 

 

Legenda k výše uvedené tabulce je zařazena v příloze č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

plocha povodí 

1 

 

 číslo hydrologického pořadí    067   

2 tok a místo     Kletenský potok Odra pod Kletenským 
potokem  

3 
přítok zleva     / 

 přítok zprava       

  řád toku       

4 

p
lo

ch
a 

p
ov

od
í 

(k
m

2 ) 

řád toku 

      

5       
6 IV      

7 III      

8 II  10, 339   

9 I   592, 554 

10 

  

délka údolí L (km)   9,5 55,7 

11 charakter istika povodí P/L2   0,11 0,19 

12 lesnatost (%)   30 30 
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3 TEORETICKÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 

3.1 Stručná historie nakládaní s odpadními vodami 

Činností člověka se mění odebíraná voda z přírody na vodu odpadní. Kulturní, 

technický a ekonomický stupeň rozvoje dané společnosti hraje velkou roli v odvádění a 

čištění odpadních vod. 

Prvním krokem v historii lidstva bylo uvědomění si souvislosti odpadní voda = 

možnost rozšiřování epidemií. Tudíž došlo k uvědomění v oblasti s nakládání s odpadními 

vodami, které vedlo k pokusům o centrální odvádění odpadních vod do vod povrchových. 

Z velkých metropolí ve Střední Americe, Středomoří či Asii je známo například 

důmyslné odvádění odpadní vody. Zdrojem pitné vody byly tehdy studny. Vypouštění 

splašků do povrchových vod v dané situaci bylo nejjednodušším řešením. Tak se problém 

s odpadními vodami přenesl z měst a sídelních lokalit do potoků a řek. K nutnosti zabývat 

se kvalitou a využíváním povrchové vody vedl rozvoj průmyslu a zvýšení nároků na 

spotřebu pitné vody. Ovlivňování podzemní vody vodou povrchovou byl další důvod, proč 

se zabývat kvalitou povrchové vody. Významným krokem v oblasti nakládání s odpadními 

vodami bylo hledání možnosti, jak je čistit a následně vracet zpět do přírody. První pokusy 

čištění, jsou dnes známé, pod pojmem přírodní metody čištění. 

Nejvíce problémů s rostoucím průmyslem a koncentrací obyvatelstva měla Anglie 

v 19. století, v této době zde byl také zaznamenán největší rozvoj čištění odpadních vod. 

Za zlom ve vývoji lze považovat objevení principu biologického čištění odpadní vody pány 

Lockettem a Ardernem a stanovení emisních standardů pro vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových v roce 1914. 

První doložená zmínka v oblasti řešení odpadních vod v Praze je z roku 1310 a to 

odkanalizování domu hradčanského probošta, který se nacházel v dnešní Nerudově ulici. 

V roce 1340 byl zaveden úřad čističe městských strouh. Prvních 44 km stokové sítě bylo  
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vybudováno v letech 1818 – 1828 a následně v roce 1865 byl založen úřad spravující 

pražskou kanalizaci. 

Pražská stoková síť vybudovaná podle projektu Angličana Lindleye slouží městu 

dodnes. Projekt neskončil vyústěním do řeky Vltavy, ale pod jeho dozorem byla 

vybudovaná čistírna s mechanickým stupněm čištění odpadních vod, která patřila 

k nejmodernějším na kontinentě. Tato unikátní stavba byla uvedena do provozu v roce 

1906 a po rekonstrukci ve 20. letech byla uchována v původním stavu do dnešní doby. 

Ani po druhé světové válce u nás nedochází k zastavení vývoje v oblasti čištění 

odpadních vod. V letech 1965 – 1967 je postavena a uvedena do provozu největší aktivační 

čistírna ve střední Evropě na Císařském ostrově v Praze. 

Dalším rozvojem bylo vytvoření legislativy, přijetí zákona o vodách v roce 1973 

(novelizace v roce 2001) (Sojka, 2004). 
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3.2 Druhy vod, potřeba vody a množství odpadní vody 

Rozdělení vod podle kvality a použití: 

Přírodní vodu je možno rozdělit do tří základních skupin: 

• slanou vodu 

• prostou vodu 

• brakickou vodu 

Slanou vodou se rozumí hlavně mořská voda. Může to být i voda v bezodtokových 

jezerech nebo voda minerální. Obsahuje 3 až 3,5 % rozpuštěných solí, největšího množství 

je chloridu sodného.  

Prostá (sladká) voda označuje vodu stékající po povrchu pevniny nebo vodu podzemní, 

s nízkým obsahem rozpuštěných látek.  

Brakická voda je voda v ústích řek do moře, kde se mění obsah solí.  

K vodě přírodní se počítá i voda minerální. Jedná se o podzemní vodu se specifickými 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Vyznačuje se zvýšeným obsahem biologicky 

aktivních složek. 

Pitná voda je zdravotně nezávadná. Chemické a bakteriologické složení umožňuje její 

trvalé požívání člověkem a domácími zvířaty. Obsahuje rozdílné množství nejrůznějších 

organických a anorganických látek. Některé jsou důležité, nebo dokonce nezbytné pro 

správnou funkci lidských orgánů, jiné jsou neškodné, pokud jejich obsah nepřekročí mezní 

hodnoty stanovené závaznými hygienickými předpisy.  

Užitkovou vodou je zdravotně nezávadná voda, která není určena k pití pro lidskou 

potřebu nebo k vaření. K napájení hospodářských zvířat je možno tuto vodu použít 

v případě, že zhoršení jejích vlastností oproti pitné vodě odpovídá limitním podmínkám 

pro požívání vody zvířaty. 

Provozní voda se používá pro různé technické účely. Její kvalita není jednoznačně 

definovaná předpisem. Podle účelu použití může mít různý obsah rozpuštěných i 
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nerozpuštěných látek a jejich limitní obsah je dán požadavky technologie (Žabička. Vrána, 

2009). 

 

Definice odpadní vody dle platného zákona o vodách, díl 5 - § 38:    

„ Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po 

použití změněnou jakost, jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost 

povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, 

s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které 

odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. 

Vody z drenážních systému odvodňovaných zemědělských pozemků, vody užité na 

plavidlech a chladící vody vodních turbin, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a 

nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody 

nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona.“ (Zákony, 2006) 

„Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat 

jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. 

Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším 

dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod. Ten, kdo vypouští 

odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím 

vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných odpadních vod a míru jejich znečištění a 

výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a 

příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.“  

„Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit. Vypouštění 

odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné 

látky do půdních vrstev, z nichž by mohly do vod podzemních vniknout, lze povolit jen 

výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě 

posouzení vlivu na jakost podzemních vod.“(Zákony, 2006) 
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Podle původu může být odpadní voda splašková; povrchová; průmyslová; infekční; 

podzemní.  

Podle kvality se rozlišuje odpadní voda: 

• čerstvá (neprobíhají ve vodě anaerobní procesy) 

• nahnilá (ve které začaly probíhat anaerobní procesy)  

• infekční (obsahují choroboplodné zárodky takového druhu a v takové míře, že 

vyžadují zvláštní opatření před vypuštěním do veřejné kanalizace 

• radioaktivní 

• toxická (obsahuje látky působící toxicky již v malých koncentracích) (Žabička. 

Vrána, 2009). 

 

„Z hlediska vlivu na kanalizaci rozeznáváme odpadní vodu: 

• neškodnou vodu, kterou lze bez úpravy odvádět do stokové sítě (splašková a 

dešťová, podzemní jen tehdy, jestliže nepůsobí škodlivě na životnost stok a 

čistícího zařízení, případně na technologii) 

• vodu infekční a průmyslovou, která vyžaduje úpravu před vtokem do stokové sítě 

• nebezpečnou vodu, která nesmí být odváděna do stokové sítě (voda s teplotou vyšší 

než 400 C ohrožuje poje nebo materiál potrubí, urychluje rozklad organických 

látek, a tím ohrožuje čištění, vznikající zapáchající látky unikající z potrubí 

negativně ovlivňují okolí). 

 

Složení odpadních vod ovlivňují znečišťující látky pocházející ze záchodů, kuchyní a 

prádelen, ale hlavní podíl připadá na fekálie a moč. Z fekálií a z moči se dostává do 

splašků asi 45 až 80 % organických látek, jako jsou sacharidy, bílkoviny a lipidy. Ve 

splaškových vodách se snadno rozkládají, a proto se v nich vyskytují i rozkladné produkty 

těchto látek, hlavně aminokyseliny, aminy a v malých koncentracích některé steroidní 

sloučeniny. Dále moč obsahuje anorganické látky, především sodík, draslík, sírany a 

fosfor. Kromě uvedených organických a anorganických látek se v splašcích vyskytují 

různé mikroorganismy – bakterie, plísně, kvasinky, viry, prvoci a houby. Splašková voda 
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je z hygienického hlediska nebezpečná, neboť může obsahovat patogenní mikroby. 

Bakterie pocházejí především z fekálií, a protože ve splaškových vodách mají dostatek 

živin, rychle se rozmnožují, zejména v létě“ (Žabička. Vrána, 2009). 

Podle různých způsobů znečištění jednotlivých druhů splaškové vody se v normě 

ČSN 65 6760 používají tato označení: 

• šedá voda – neobsahuje fekálie a moč 

• černá voda – splašková voda s fekáliemi a močí 

• žlutá voda – splašková voda obsahující jen moč 

Každá průmyslová odpadní voda obsahuje bohatou směs látek patřících do různých 
skupin podle biologické rozložitelnosti a toxicity, které následně zařazujeme do skupin 
látek, které v odpadních vodách převažují (Žabička. Vrána, 2009). 

Množství odpadních vod 

„Specifické množství odpadní vody (množství vyprodukované 1 ekvivalentním 

obyvatelem (EO) za den) je přímo úměrné stupni vybavenosti obce (nemocnice, kulturní 

dům, hotely, služby, průmysl atd.) a domácností (vodovod, přívod teplé vody, koupelna, 

sprcha, myčka atd.). Spotřeba pitné vody se v evropských zemích pohybuje mezi 150 – 

200 l/osobu/den. 

Vypouštěné množství odpadních vod je proměnlivé, ale přesto lze vysledovat určitou 

pravidelnost průtoku v závislosti na životním rytmu města, obce, rodiny nebo výrobních 

procesech. Pro kvalifikování proměnlivosti daného parametru (průtoku) za určité časové 

období se zavádí koeficienty nerovnoměrnosti hodinové khi a nerovnoměrnosti denní kdn. 

Nejrozšířenější použití mají koeficienty popisující maximální a minimální průtoky 

v daném časovém období. Hodnota koeficientů má statistický charakter a takto musí být i 

posuzovaná.  Kolísání odpadní vody je charakterizováno špičkou maxima průtoku (ranní a 

večerní) a nočním minimem. Velikost koeficientů závisí na velikosti zdroje znečištění. Pro 

čistírny do 1 000 EO je hodnota kdmax rovna 1,5 pro velikost 1 000 – 5 000 EO je rovna 

1,4„ (Sojka, 2004). 
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3.3 Charakter znečištění odpadních vod 

Znečištění vody můžeme definovat jako jakoukoliv změnu fyzikálních, chemických 

a biologických vlastností vody, která následně omezuje nebo i znemožňuje její použití 

k danému účelu.  

Charakter znečišťujících látek rozdělujeme do skupin uvedených v tabulce č. 3. Charakter 

znečišťujících látek prozradí, že neexistuje jediný ekonomicky přijatelný univerzální 

proces, kterým by bylo možné odstranit všechny formy znečištění. Chceme – li odpadní 

vodu zbavit všech znečišťujících látek nebo alespoň převážně většiny musíme obvykle 

zařadit za sebou několik zcela rozdílných procesů.  

Volba jednotlivých procesů záleží na charakteru znečištění a na účelu splnění 

požadavku: 

1. Proces musí být účinný. 

2. Proces by měl být ekonomicky přijatelný. 

3. Proces by neměl být příliš náročný na spotřebu energie. 

4. Při procesu by se neměly vnášet do čištěné odpadní vody další znečišťující látky 

(Dohányos et al., 2007). 
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V následující tabulce (Tabulka 3) je uveden přehled charakteru znečišťujících látek 

v odpadních vodách. Látky se rozdělují na dvě hlavní skupiny – rozpuštěné a 

nerozpuštěné. Dále jsou zařazeny do podskupin na organické a anorganické a následně do 

jednotlivých specifických skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3: Charakter znečišťujících látek v odpadních vodách 

(Dohányos et al., 2007). 

označení 
skupiny znečišťující látky příklady 

1. rozpuštěné ve filtrátu za filtrem 

1.1. organické    

1.1.1. biologicky rozložitelné cukry, mastné kyseliny 

1.1.2. biologicky nerozložitelné azobarviva 

1.2. anorganické těžké kovy, sulgidy 

2. nerozpuštěné   

2.1. organické    

2.1.1. biologicky rozložitelné škrob, bakterie 

2.1.2. biologicky nerozložitelné papír, plasty 

2.1.3. usaditelné  celulosová vlákna 

2.1.4. neusaditelné bakterie, papír 

2.1.4.1. koloidní  bakterie 

2.1.4.2. plovoucí papír 

2.2. anorganické   

2.2.1. usaditelné písek, hlína 

2.2.2. neusaditelné brusný prach 
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Tabulka 4 zařazuje jednotlivé procesy, které se nejčastěji používají při odstranění 

jednotlivých znečišťujících látek, uvedených v tabulce výše (Tabulka 3). 

 

Procesy 
Skupiny znečišťujících 
látek odstraňovaných 

Mechanické procesy   

cezení (česle) 2.1.2. ; 2.1.4.2. 

usazování (usazovací nádrže) 2.1.3. ;  2.2.1. 

centrifugace (centrifugy) 2.1.2  ; 2.2.1. 

florace (florační nádrže) 2.1.3  ; 2.2.1. 

filtrace (pískové filtry síta) 2.1.  ; 2.2. 

Chemické a fyzikálně chemické procesy   

čiření (koagulace a srážecí) 1.1.2.  ; 1.2.  ; 2.1.  ; 2.2. 

neutralizace, oxidace a redukce 1.2. 

sorpční procesy (aktivní uhlí aj.) 1.1.2.  ; 1.2. 

procesy založené na výměně iontů 1.2. 

extrakce 1.1.1.  ; 1.1.2. 

spalování (silně koncentrované odpadní vody) 1.1.2. 

vyvaření (např. NH3) 1.2. 

Biologické procesy aerobní   

biologické filtry 1.1.1.  ; 2.1.1. 

aktivační proces 1.1.1.  ; 2.1.1. 

stabilizační nádrže a laguny 1.1.1.  ; 2.1.1. 

Biologické procesy anaerobní   

metanizace 1.1.1.  ; 2.1.1. 

 

Tabulka 4: Procesy čištění odpadních vod a skupiny znečišťujících látek, pro jejichž odstranění se 

daný proces nejčastěji používá (Dohányos et al., 2007). 
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3.4 Čištění odpadních vod 

Znečištění odpadních vod je možno odstraňovat několika technologickými způsoby, 

které budou objasněny v následujícím textu.  

Mechanické čištění odpadních vod 

Jde o způsob odstraňování znečištění z vody, a to mechanickou separací 

znečišťujících látek. Obvykle ve dvou stupních. V prvním stupni dochází k oddělení 

hrubšího materiálu, na česlích a v lapácích písku. V druhém stupni se odstraňují usaditelné 

látky prostou sedimentací. Rychlost usazování částic je určena jejich velikostí, tvarem, 

hustotou a viskozitou. Při usazování rozlišujeme prostou a rušenou sedimentaci. Tímto 

postupem lze snížit koncentraci organického znečištění obsaženého ve splaškové odpadní 

vodě o 15 - 30 %. Je zřejmé, že použití tohoto způsobu čistění odpadních vod je zcela 

nedostatečné a lze jej využít pouze pro předčištění.   

Biologické čištění odpadních vod 

Využívá schopnosti mikroorganismů rozkládat organické znečištění ve vodním 

prostředí. Jedná se vesměs o rozložení organických látek v nich obsažených, z nichž 

biologicky je rozložitelná pouze určitá část. Rychlost tohoto procesu závisí na řadě faktorů, 

např. na obsahu kyslíku ve vodě, pH, teplotě, typu znečištění, přítomnosti toxických látek a 

použité metody čištění. Odstraněné znečištění (živiny) je dále použito na stavbu další 

buněčné hmoty. Předpokládá se odstranění úměrné poměru parametrů BSK5 : N : P (uhlík : 

dusík : fosfor) na přítoku 100 : 5 : 1. Na každých 5 mg dusíku a 1 mg fosforu může být 

odstraněno biologickou cestou 100 mg BSK5.  V principu se jedná o intenzifikaci 

samočisticích pochodů probíhajících v povrchových vodách. 

Hlavním rozdílem je rychlost odbourávání, která je v porovnání s čistírnou relativně 

nízká. V čistírně dosáhnout stejného efektu za poměrně kratší dobu. Příčinou je rozdílná 

koncentrace mikroorganismů (biomasy) přítomných v povrchových vodách a v čistírně. 

Nutností je vytvoření dostatečných podmínek pro udržení biologických pochodů.  
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Chemické čištění odpadních vod 

„Obecně se chemické způsoby čistění skládají ze směšovacího stupně, ve kterém je 

koagulant mísen s vodou při vzniku vloček (chemického kalu). U splaškových odpadních 

vod bez průmyslového znečištění jsou používány např. metody srážení fosforu pomocí solí 

hliníku nebo železa“ (Sojka, 2004). 
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3.5 Pojmy dle ČSN 75 6101 

„ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky platí pro navrhování, 

posuzování, výstavbu a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek měst, 

obcí, sídlišť, rozptýlené zástavby, průmyslových a zemědělských závodů, drobných 

provozů, sportovních areálů, dopravních staveb a jiných objektů, pokud pro ně neplatí jiné 

normy. 

Stoková síť – soustava stok a objektů na nich (např. vstupních šachet, odlehčovacích 

komor, uličních vpustí, dešťových nádrží) sloužící k zachycování a odvádění odpadních 

vod z daného území. Navrhuje se jako gravitační, tlaková a podtlaková nebo jejich 

kombinace. Stoky odvádějí odpadní vody z odvodňovaného území zpravidla gravitačně. 

Navrhují se jako kryté, uzavřeného profilu.  

Stoková síť jednotné soustavy – stoková síť odvádějící jednotlivé druhy odpadních vod 

společně jedinou soustavou stok. 

Stoková síť oddílné soustavy – stoková síť odvádějící odděleně jednotlivé druhy nebo 

skupiny odpadních vod. 

Kanalizační přípojka – potrubí, kterým se odvádějí odpadní vody z místa vyústění vnitřní 

kanalizace (popř. jen dešťového svodu ze střech) nebo z dešťové vpustě až po zaústění do 

stoky. 

Účelem stokových sítí a kanalizačních přípojek je spolehlivé, hospodárné a 

zdravotně neškodné odvádění odpadních vod z určeného území nebo připojené nemovitosti 

do zařízení na čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, dešťové nádrže) a do 

vodního recipientu. Tím stokové sítě a kanalizační přípojky zajišťují ochranu vodního 

recipientu před znečištěním odpadními vodami (tj. i znečištěními dešťovými odpadními 

vodami) z urbanizovaných povodí“ (ČSN 75 6101). 
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3.6 Recipient 

„Nejobvyklejším recipientem (příjemcem) vyčištěné odpadní vody jsou povrchové 

vody. Recipientem rozumíme např. vodní toky, nádrže a rybníky. V místě zaústění odpadní 

vody probíhá postupné míchání vody povrchové a odpadní, čímž je obvykle zhoršena 

kvalita povrchové vody. Průtok vody v toku kolísá v závislosti na ročním období. 

Nejvyšších průtoků je dosahováno na jaře v době tání sněhu a nejnižší na podzim a za 

dlouhotrvajících mrazů. Poměr mísení odpadní vody se provádí výpočtem pomocí 

směšovací rovnice, z níž vyplyne posouzení vlivu zdroje znečištění na recipient. Údaje o 

průtoku a kvalitě vody ve vodních tocích lze získat v hydrometeorologickém ústavu.“  

 

 Koncentrace znečištění v toku po smíšení musí odpovídat nařízení vlády   

229/ 2007 Sb. Z toho vycházejí požadavky na kvalitu vypouštěné odpadní vody. Převážná 

část znečištění, přiváděného do toku působením mikroorganismů, za přítomnosti kyslíku je 

dále rozkládána na jednodušší formy až na látky minerální, tento proces nazýváme 

samočištění. Rychlost odbourávání znečištění je nejmenší na horních tocích řek, kde je 

dostatek kyslíku ale minimální množství mikroorganismů a nízká teplota vody. Proto i 

malé množství odpadní vody může způsobit zatížení ve velmi dlouhých úsecích toku. Ve 

stojatých vodách probíhá samočištění pomaleji ve srovnání s toky, protože přístup kyslíku 

do vody přes klidnou hladinu je nižší. Pro procesy samočištění je rozhodující i doba 

zdržení, u pomalu tekoucích jsou z tohoto hlediska příznivější podmínky (Sojka, 2004). 
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Recipientem vyčištěné odpadní vody v zájmové oblasti, dle kanalizačního řádu 

stokové sítě v Suchdole nad Odrou je: 

• název recipientu - řeka Odra, která je zařazena podle vyhlášky č. 470/ 2001 

Sb., jako významný vodní tok 

• správce toku - Povodí Odry s. p. Ostrava 

• vypouštění odpadních vod - říční kilometr 64, 95 (most III/4734) 

• průtok Q355 - 264 l/s 

• BSK5 při průtoku Q355 – 2,3 – 3, 7 mg/l  

• CHSKCr při průtoku Q355 – 12 – 15 mg/l   

(Kanalizační řád stokové sítě obce Suchdol nad Oddrou, 2004) 
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4 VERIFIKACE ÚZEMÍ 
 

4.1 Průvodní zpráva Pasportu kanalizace Suchdolu nad Odrou 

Vlastní text vychází z textové části Pasportu kanalizace v Suchdole nad Odrou, který byl 

vytvořen roku 1997 Ing. Novákem.  

 

4.1.1 Základní údaje 

V obci je situována vesměs souvislá uliční zástava izolovaných rodinných domů 

z let 1900 – 1990 a několik objektů bytových vícepodlažních domů.  

Celkový počet obyvatel ke dni 2. 11. 2009 obce Suchdol n/O je 2 594. 

Území obce Suchdol nad Odrou včetně nemovitostí je odvodňováno 

nesystematicky množstvím samostatných stok zaústěných do melioračních příkopů ústících 

do řeky Odry (stoka A, B, C), resp. přímo do Kletenského potoka, který protéká celou obcí 

(stoky D až OC). Tyto stoky jsou jednotlivě zaúsťovány většinou do upraveného nebo 

zatrubněného koryta toku, který funguje jako kmenová stoka obce. 

Kanalizace funguje jako jednotná stoková síť, odvádí splaškovou vodu 

z nemovitostí, občanské vybavenosti (škola, úřady, obchody, hospody) a několika 

provozoven místního významu a dešťovou stoku ze zpevněných ploch a střech. 

Splaškové vody jsou většinou předčištěny v septicích. 

Velká část kanalizace byla vybudovaná v rámci akce „Z“ zatrubněním příkopů 

komunikací a je vzhledem k nevhodnému technickému řešení, nedokončenosti (otevřené 

příkopy) a minimální údržbě ve špatném technickém provozním stavu. 
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Kromě obecní kanalizace se však v obci nachází i stoky a vyústí ve správě jiných 

provozovatelů (zemědělské družstvo apod.) a množství odpadů z jednotlivých nemovitostí. 

Vlastní obecní kanalizace obnáší: 

- 3 stoky a 4 sběrače zaústěné do melioračního příkopu ústících zleva do řeky Odry 

- 28 samostatných stok a 11 sběračů zaústěných do upraveného nebo zatrubněného nebo 

přírodního koryta Kletenského potoka. 

Odvodňované území Suchdol n/O leží v údolní nivě řeky Odry podél jejího 

pravostranného přítoku Kletenského potoka. Jedná se o rovinaté území s výškovými 

rozdíly do 30m. 

Kanalizace jsou vesměs uloženy v komunikacích a jejich krajnicích, příp. kříží st. 

silnice a zahrady. Z provedeného průzkumu je patrno, že poměrně značná část 

kanalizačních poklopů je zaasfaltovaná, zasypána nebo nebyla vůbec zřízena a přesná trasa 

kanalizace v některých místech tedy není známá.  

 

4.1.2 Základní technické údaje 

 Všeobecně lze říci, že se jedná o stoky provedené z betonových trub DN 300 až DN 

600, s výjimkou jednoho úseku, kde jsou trouby kameninové 200 až DN 400. Na stokách 

jsou umístěny typové revizní šachty kruhové, atypické monolitické revizní šachty a typové 

i netypové vpustě, dále pak spadištní šachty. Jiné objekty kromě výustí se na stokách 

nenachází. Mechanické předčištění splaškových vod se děje v množství izolovaných 

septiků, jímek a ojediněle i domácích ČOV u jednotlivých nemovitostí. 

Celkem se jedná o tento rozsah kanalizace: 

Trouby kameninové 

• DN 200  58 m 

• DN 300 112 m 

• DN 400 18 m 
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Trouby betonové 

• DN 300 4 573 m 

• DN 400 2 889 m 

• DN 500 292 m 

• DN 600 323 m 

 

 Dohromady tedy 8 265 km stok s 31 vyústí, z toho 4 výustí jsou vedeny do 

zatrubněné části potoka a cca 160 revizními šachtami. Tyto šachty slouží v mnoho 

případech jako uliční vpusti bez zápachové uzávěrky a tak způsobují značné hygienické 

závady. 

4.1.3 Technická část 

Popis kanalizace  

 Označení jednotlivých stok bylo převážně navrženo proti proudu místního potoka, 

bez rozlišení levého či pravého břehu. 

Celkem bylo zpracováno 31 stok (A, AB, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, 

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 0A, 0B, 0C) a 15 kanalizačních sběračů (AC, ACA, AD, AE, 

CA, FA, JA, LA, LB, RA, VA, VAA, 0AA, 0CA). Přesný průběh stoky J a sběrače JA 

není znám. 

 Cekem je na obecní kanalizaci v Suchdole n/O napojeno 286 nemovitostí s cca 

2293 EO na obecní kanalizaci je tedy napojeno cca 95 % obyvatel obce. (Zbytek je řešen 

pomocí trativodů, suchých záchodů a jímek).  (Pasport kanalizace obce Suchdol nad 

Odrou) 
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4.2 Kanalizační řád stokové sítě 

(zpracováno podle zákona č. 76/ 2006 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a prováděcí vyhlášky č. 515/ 2006 Sb., k tomuto zákonu). 

 

Vlastní text vychází z kanalizačního řádu stokové sítě obce Suchdol nad Odrou. 

4.2.1 Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 

 Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům 

odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného 

místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu 

s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 76/2006 Sb., a zákonem č. 

180/2008 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řadu 

a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby 

připojených na kanalizace a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu 

s kanalizačním řádem je zakázáno a podléhá sankcím podle zákona č. 76/ 2006 Sb., 

b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů 

vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí 

pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, 

c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze 

stavby a zařízení, u nichž vznikají odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před 

vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. 

V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody 

před vstupem do kanalizace předčišťovat, 
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d) Vlastník kanalizace je povinen dle vyhlášky 515/ 2006 Sb. změnit nebo doplnit 

kanalizační řád, změní – li se podmínky, za kterých byl schválen, 

e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění 

odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, 

f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, 

aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci, 

g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny 

v následujících kapitolách. 

4.2.2 Cíle kanalizačního řádu 

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Suchdol 

n/O (vybudované v rámci 1. etapy), tak aby zejména: 

a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, 

b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, 

c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a 

dosažení vhodné kvality kalu, 

d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace 

významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou 

potřebu, 

e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, 

f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 
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4.2.3 Odpadní vody vznikající v městysi 

 V obecní aglomeraci odkanalizované v rámci 1. etapy vznikající vody vnikají do 

kanalizace: 

a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“) 

b) při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny („průmysl“) 

c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („ obecní 

vybavenost“) 

Odpadní vody z bytového fondu- splaškové odpadní vody z domácnosti. Tyto odpadní 

vody jsou v současné době produkovány od obyvatel, bydlících trvale na území obce 

Suchdol n/O a napojených přímo na stokovou síť vybudované v rámci 1. etapy. 

 Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes septiky ani 

žumpy. 

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti – jsou (kromě srážkových vod) dvojího 

typu: 

• vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků) 

• vody technologické (z vlastního technologického procesu) 

Na ČOV mohou být odváděny pouze vody splaškové. 

 Podniky vykazují poměrně velkou variabilitu ve výrobních činnostech a sortimentu 

výroby, v současné době vznikají technologické odpadní vody trvale pouze u některých, 

tyto jsou likvidovány přímo v jednotlivých areálech. 

Splaškové odpadní vody vznikají zejména v podnicích: 

• Nc- Line s.r.o., Suchdol n/O č. p. 233 

• Romotop spol. s.r.o., Suchdol n/O č. p. 325 

• Pamet s.r.o., ul. Komenského č. p. 231, Suchdol n/O 
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Odpadní vody obecní vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti 

splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém 

rozpětí podle momentálního použití vody. Patří se producenti odpadních vod ze sféry 

činností (služeb) kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod. 

Do sféry obecní vybavenosti se zahrnují zejména: 

• Restaurace 

• Penzion Poodří 

• Areál TJ 

• Dům služeb 

• Mateřská škola 

• Obchodní centrum 

Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti. 

4.2.4 Technický popis stokové sítě 

Popis a hydrotechnické údaje 

 Prakticky veškeré odpadní vody z výrobních areálů, obecní vybavenosti a 

domácností jsou gravitačně odváděny splaškovou (veřejnou) stokovou sítí na komunální 

čistírnu odpadních vod. Celková délka stokové sítě vybudované v rámci 1. etapy je 2, 25 

km. 

Obec se nachází v údolní nivě středního toku Odry, podél koryta Kletenského 

potoka (ČHP 2 – 01 – 01 – 067) v nadmořské výšce 245,0 – 280,0 m. n. m. V obci je 

vybudována původně jednotná kanalizace, která bude nadále sloužit k odvádění dešťových 

srážek do přilehlých vodotečí. 
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 V rámci 1. etapy kanalizace a ČOV  byla vybudovaná gravitační splašková 

kanalizace v dolní a centrální části obce Suchdol n/O, kde je soustředěna velká část 

výrobních podniků a také většina více podlažních bytových domů s relativně značnou 

koncentrací obyvatelstva. Zároveň je zde, soustředěna většina obchodů, služeb a další 

obecní infrastruktury. 

 To umožnilo vybudování 1. etapy čistírny odpadních vod na dolním okraji obce 

s kapacitou 1 500 EO, což je ½ celkové velikosti ČOV. Vyčištěné odpadní vody odtékají 

do řeky Odry. Vyústí objekt je osazen na levém břehu vodoteče poblíž mostu silnice 

III/4734 v říčním kilometru 64, 95. 

 Výstavba 2. etapy splaškové kanalizace v obci včetně rozšíření biologické ČOV na 

konečnou kapacitu 3000 EO, bude řešena jako samostatná stavba s tím, že část objektů je 

společná pro obě etapy.  

 Zásobení pitnou vodou je realizováno převážně z veřejného vodovodu, pouze 

minimálně z lokálních podzemních zdrojů (soukromých studní). 

Horní konec kmenové stoky A je ukončen poblíž budovy obecního úřadu v centru 

obce a umožňuje napojení Domu služeb (zdravotnictví) a mateřské školky. Odtud je ve 

směru proudění odpadních vod stoka „A“ vedena ul. Komenského jihovýchodním směrem 

po levém břehu Kletenského potoka a podél východní strany stávající průmyslové zóny do 

areálu ČOV. V prostoru garáží na ul. Sportovní je do stoky A zaústěn sběrač AB, jehož 

horní konec zajišťuje odvádění odpadních vod z rodinných domů, zejména bytovek podél 

ul. Sportovní až k hranicím sportovního areálu. 

 V blízkosti „Penzionu Poodří“ na ul. Komenského je do stoky A zaústěn sběrač 

AD, který odvádí odpadní vody zejména z obecní vybavenosti. 

 V křižovatce ul. Komenského a Fučíkova pod Obecním úřadem je do stoky A 

zaústěn sběrač AE, který odvádí odpadní vody ze zástavby bytových domů v ul. Fučíkova 

(vč. obchodního centra). 

 K obsluze a kontrole stokového systému slouží zejména revizní šachty – vstupní 

šachty.   
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Hydrologické údaje 

 Pro obec Suchdol n/O je směrodatná intenzita přívalového deště 126 l/s.ha. 

Průměrný srážkový úhrn je 700 mm/rok, průměrný počet srážkových událostí je 74 

průměrný (celoplošný) odtokový koeficient je 0,05. Veškeré dešťové vody jsou odváděny 

stávajícím systémem do přilehlých vodotečí (mimo areál ČOV). 

Množství odebírané a vypouštěné vody 

 Celkový počet trvale bydlících obyvatel v současnosti činní 2 594, na veřejnou 

kanalizaci v rámci 1. etapy je napojeno 1 500 EO. 

 Při současném, celkovém množství z vodovodu pro veřejnou potřebu odebírané 

pitné vody fakturované – tj. průměrně 160 m3/den, představuje specifický odběr na 1 

připojeného obyvatele 107 l/den. Při současném, celkovém množství kanalizací 

odváděných odpadních vod fakturovaných – tj. průměrně 185 m3/den, představuje 

specifická produkce 1 připojeného obyvatele 123 l/den (Kanalizační řád stokové sítě obce 

Suchdol nad Odrou, 2004). 

 



Lucie Maráková: Pasportizace kanalizace 

2010   43 

 

4.3 Čistírna odpadních vod v Suchdole nad Odrou 

Vlastní text vychází z kanalizačního řádu stokové sítě obce Suchdol nad Odrou. 

 Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická ČOV s klasickým hrubým předčištěním 

(česle) s aktivací a dosazovacími nádržemi aerobní stabilizace kalu. Zkušební provoz byl 

zahájen v r. 2004. 

4.3.1 Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění 

Základní projektové kapacitní parametry: 

biologická část čistírny 

Qh [l/s]      6, 92 

Qd [m
3/d]      190 

Počet připojených      

EO (dle BSK5)     1 500 

BSK5 [kg/d]      90 

 Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt, 

není možno ČOV zatěžovat větším množstvím odpadních hmot ze septiků a žump. Tyto 

hmoty mohou být na ČOV zneškodňovány jen výjimečně, po předchozím souhlasu 

technologa. Doporučené množství je maximálně 20 m3/den. 

 V současné době je na ČOV připojeno 1 200 fyzických, v obci trvale bydlících 

obyvatel. Současné znečistění na přítoku do čistírny reprezentuje 1 500 EO. Průměrně 

dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK5 dosahuje 90, 3 %. 

 Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou 

překračovány.  

 Do ČOV nepřitéká zvýšené množství balastních vod (Kanalizační řád stokové sítě 

obce Suchdol nad Odrou, 2004). 
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4.3.2 Technické údaje o vodním díle a údaje s ním související 

Název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce 

 Odpadní vody jsou gravitační splaškovou kanalizací svedeny do přítokového hrdla 

rotačního síta na ČOV, se šířkou ramen sítě 5 mm. Rotační síto slouží k zachycení 

plovoucích látek a větších nerozpuštěných látek. Pak odpadní voda protéká lapákem písku 

do akumulačního prostoru čerpací stanice, odkud je přečerpávána do sdružené biologické 

jednotky. Vnitřní kruhová nádrž tvoří aktivaci. Ve vnějším mezikruží je umístěna 

regenerace vraceného kalu, dosazovací nádrž a stabilizační nádrž s kalojemem. Zahuštěný 

kal z kalojemu se přečerpává čerpadlem do kontejneru. Ve výtlačném potrubí se k němu 

přidává roztok polymerního flokulantu z rozpouštěcí nádrže umístěné na stropě kalojemu 

sdružené jednotky. 

Čistírna odpadních vod 

 Splaškové odpadní vody jsou po přítoku na ČOV nejprve předčištěny na rotačním 

sítu a v lapáku písku. Vyhrabané shrabky procházejí hydraulickým lisem do sběrné 

nádoby. Předčištěná odpadní voda vtéká do akumulačního prostoru čerpací jímky, odkud je 

automaticky čerpána čerpadlem (které zapíná a vypíná dle plovákového spínače) 

k biologickému čistění do sdružené biologické jednotky. Při biologickém čištění dochází 

k odstraňování nejen organického, ale i dusíkatého znečištění z odpadní vody. V aktivaci 

provzdušňovacího zařízení se mění aktivace na nitrifikaci, když nitrifikační 

mikroorganismy převádějí amonné ionty NH4
+ na dusitany NO2

- a dále na dusičnany NO3
-. 

Po nastavené době provzdušňování, kdy koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivační 

směsi se má pohybovat kolem 2 mg/l, se vypne provzdušňovací zařízení PAMP a uvede se 

do provozu axiální míchadlo. Mikroorganismy svojí činností postupně snižují koncentraci 

rozpuštěného kyslíku až pod 0,5 mg/l a v této době se stává z aktivace denitrifikace. 

Mikroorganismy, aby přežily, začnou potřebný kyslík k přežití získávat z dusičnanů NO3
-. 

Uvolňuje se plynný dusík a tím se snižuje i dusíkaté znečištění odpadní vody. Po nastavené 

době promíchávání (denitrifikaci) opět začíná fáze provzdušňování. Nitrifikace i 

denitrifikace se pravidelně střídají. 
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 Aktivační směs pak odtéká do dosazovací nádrže, kde se odděluje oživený kal od 

odpadní vody. Zatímco vyčištěná odpadní voda odtéká do recipientu, odsazený kal 

z konických částí dna je odčerpáván do regenerační nádrže. Zde provzdušňovací zařízení 

PAMP kal trvale provzdušňuje a zregenerovaný vrácený kal vtéká do aktivace, kde se 

setkává s odpadní vodou a dochází k odbourávání organického i dusíkatého znečištění. 

 Protože znečištění přeměňují mikroorganismy v tělíčka nových mikroorganismů, 

narůstá jejich množství a brzy by nebylo pro všechny dost potravy (znečištění) přiváděné 

s odpadní vodou. Proto se pravidelně část vráceného kalu jako přebytečný kal odvádí do 

kalojemu, kde jsou provzdušňovací zařízení PAMP a dvě axiální míchadla. Střídavým 

chodem dochází k aerobní stabilizaci kalu. Kal nezahnívá a zahušťuje se. Odsazená voda 

se odvádí zpět do aktivace k dočištění. Přestože se kal v kalojemu zahustí prostou 

sedimentací, je jeho sušina malá. K většímu zahuštění kalu dochází v kontejneru, kam se 

čerpá zahuštěný kal z kalojemu. Ve výtlačném potrubí se k němu přidává připravený 

roztok polymerního flokulantu z rozpouštěcí nádrže. Uvolněná voda odtéká z kontejneru 

k dočištění v aktivaci a odvodněný kal se sušinou přes 20 % lze odvézt k likvidaci 

(Provozní řád pro trvalý provoz ČOV Suchol nad Odrou). 
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5 VLASTNÍ PASPORTIZACE 
 

V této kapitole je zahrnut výsledek mé bakalářské práce. Souhrn map, 

zpracovaných do formátu velikosti A4, kde je graficky znázorněná a fotograficky doplněná 

situace stokové sítě v Suchdole nad Odrou.  

 

Legenda k mapám: 

 

 

 

 

 

 

Měřítko: 1 : 5 000 
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PASPORT KANALIZACE – SUCHDOL NAD ODROU 

 

SITUACE VÝÚSTÍ SUCHDOL NAD ODROU 

 

 

 

ROK: 2010 

VYPRACOVALA: MARÁKOVÁ  
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6 NÁVRH ZM ĚN, ÚPRAV SOUČASNÉHO 
NEVYHOVUJÍCÍHO STAVU 

 

V rámci terénního šetření byly zjištěny nesrovnalosti, s počtem vyústí v městysi 

Suchdol nad Odrou. Pan Ing. Novák v Pasportu z roku 2007 uvádí, že v zájmovém území 

se nachází 31 výustí.  V roce 2010 bylo zaznamenáno celkem 64 výustí, tedy o 33 výustí 

více než udává původní pasport. Dvě stoky jsou zcela nezaznamenané. Obě se nacházejí 

v lokalitě Za Nádražím. První za místní hospodou Zlatý důl, která má délku toku zhruba 

200 m, druhá se nachází podél hlavní silnice směrem od obce Mankovice na město Nový 

Jičín a její délka činní 250 m. Jejich přesná poloha je zaznačené na listech mapy 12/13 a 

13/13. Nefunkční systém septiků, jímek v lokalitě Za Nádražím je výsledkem vzniku 

těchto stok. V letních měsících dochází k silnému a nepříjemnému zápachu. Kletenský 

potok je vodní tok, který by neměl vykazovat žádné známky znečištění. Nýbrž by měl 

sloužit jako segment v krajině, který jí dodává určitý krajinný ráz. Když však přijdeme 

blíže, zjistím, že to mu tak zcela není. Velká část potoka zapáchá, především území na 

listech mapy 6/13 a 7/13. Ve zmíněných lokalitách zřejmě dochází k úniku splaškových 

vod ze septiků, jímek do vody povrchové, aniž by byly řádně vyčištěny. 

Čistírna odpadních vod je vybudovaná pro znečištění od 1 500 EO. Z následujícího 

přehledu je patrno, že absolutně nesplňuje požadované množství znečistění přitékajícího na 

ČOV. 

Fima Hydroprojekt vypočítala ze své studie:  

• množství znečištění přitékající čistírnu odpadních vod do roku 2010 – od 1 500 EO 

• množství znečištění přitékající čistírnu odpadních vod v roce 2015 – od 3 000 EO 

(2 700 EO od obyvatelstva a 300 EO od zaměstnanců) 

• ročně má ČOV odbourat 42, 58 tun CHSKCr a 22, 01 tun nerozpustných látek 

• 1 EO = 60 g BSK5 

• 1 žák, zaměstnanec = 0, 375 EO 
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Skutečnost ze závěrečného vyhodnocení ze dne 16. 3. 2007:  

• napojeno na ČOV v roce 2010 - 767 EO (441 EO obyvatelstvo a 326 žáci, 

zaměstnanci) 

• 1 žák, zaměstnanec = 0,333 EO 

• odbourané množství znečištění v roce 2006 – 17, 67 tun CHSKCr a 11, 79 tun NL 

• odbourané množství znečištění v roce 207 - 22, 05 tun CHSKCr a 13, 88 tun NL 

 

Je naprosto zřetelné, že studie vypočítána firmou Hydroprojekt je naprosto neuvážená 

vzhledem k situaci v městysi.  

Skutečné množství znečištění, které je městys schopný přivést na ČOV je maximálně 

od 1 910 EO. A to jen tehdy, když celé území bude řádně odkanalizované, nebudou zde 

žádné septiky a jímky. Jsme realisté, a proto budeme počítat se 70 % úspěšností řádné 

kanalizace, tudíž by množství znečistění přitékalo od 1 330 EO.  

 

Úvaha kterou jsem k výpočtu EO použila je následující: 

• Trvalý počet bydlících = 2 594 

• Celkový počet zaměstnanců ke dni 1. 4.2010 = 1 070 

• Celkový počet dojíždějících zaměstnanců a dětí do základní školy ke dni 1. 4. 2010 

= 673 

• Celkový počet žáků na základní škole ke dni 1. 4. 2010 = 222, z toho dojíždí 32 

dětí.  

Firma Romotop spol. s.r.o. zaměstnává ke dni 1. 4. 2010 476 zaměstnanců, z toho 347 

dojíždí. 

Firma Nc – Line s.r.o. zaměstnává ke dni 1. 4. 2010 240 zaměstnanců, z toho 218 dojíždí. 

Firma Pamet spol. s.r.o. zaměstnává ke dni 1. 4. 2010 87 zaměstnanců, z toho 52 dojíždí. 

Firma Unistad spol. s.r.o. zaměstnává ke dni 1. 4. 2010 45 zaměstnanců, z toho 24 dojíždí. 
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Občany žijící v městysi v rozmezí od 20 do 24 hod denně jsem započítala jako 1 

EO. Jedná se především o seniory, nezaměstnané, děti v ŽŠ, zaměstnanci místních firem. 

Předpoklad 30 % z celkového počtu trvale bydlících, tj. 778 EO. 

Jako 0,5 EO jsem počítala s lidmi, kteří tráví zhruba 12 hod denně v městysi. Lidi 

dojíždějící do zaměstnání mimo zájmové území. Předpoklad 70% z celkového počtu trvale 

bydlících, tedy 1815 lidí, tzn. 907 EO. 

0, 333 EO jsem počítala u lidí trávicích v městysi 8 hod denně. Jedná se o 

zaměstnance místních podniků a dojíždějící děti. Celkem 673 lidí, tj. 224 EO. 
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7 ZÁVĚR 
 

Hlavním cílem mé bakalářské práce byla aktualizace pasportu kanalizace z roku 1997. 

Tento cíl byl splněn v rámci zpracování map, které vykazují aktuální stav výustí svedených 

do Kletenského potoka. Do těchto map byly zároveň zaznamenány nově zastavěná území.  

Z celkové situace vyplývá, že stoková síť na zkoumaném území je nevyhovující. Úplné, 

účinné a řádné odkanalizování v obci, tak aby bylo vše v souladu s vodohospodářskými 

předpisy, je finančně a časově velmi náročné. Vypracována bakalářská práce má sloužit 

jako podklad, k podrobnějšímu prozkoumání problematiky nakládaní s odpadními vodami 

v městysi Suchdol nad Odrou. V rámci diplomové práce budou prozkoumány možné 

způsoby řešení problematiky, tak aby došlo v nejbližším budoucnu k vytvoření řádného, 

spolehlivého, hospodárného a neškodného odvádění odpadních vod z dotčeného území.   
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