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Anotace 
 

 V předloţené práci je popsán stav podzemních a povrchových vod, jejich 

znečišťování lidskou činností a způsob likvidace odpadních vod ve městě Louny a v jeho 

přilehlých obcích. V první části je popsán stávající stav odkanalizování města i přilehlých 

obcí. Následně je detailně popsána nově rekonstruovaná čistírna odpadních vod Louny. 

Další částí je návrh koncepce odkanalizování přilehlých obcí města, ve které jsou detailně 

zpracovány různé způsoby a moţnosti stokových sítí i likvidace odpadních vod. Dále je 

řešena finanční stránka centralizovaného a decentralizovaného způsobu odkanalizování. V 

další části je řešen vliv odpadních vod na kvalitu ţivotního prostředí. V závěru práce je 

zhodnocení stávajícího stavu, cílů této práce a schválených řešení do budoucna. 

 

Klíčová slova: ČOV, DČOV, odkanalizování, splašková kanalizace 

 

Summary 

The present work is focused on the status of groundwater and surface water, its pollution 

caused by human activity and the method of wastewater disposal in the city of Louny and 

its adjacent municipalities. The first part describes the current state of sewerage of the city 

and its adjacent  villages. Subsequently, a detailed description of the newly renovated 

wastewater treatment plant in Louny is described in this work. Another part is the concept 

of the city sewer of adjacent municipalities, in which are shown in detail the various ways 

and possibilities of sewer networks and wastewater disposal. Furthermore the financial 

aspect of centralized and decentralized way of drain system is analyzed here. In the next 

part the impact of wastewater on the quality of the environment is solved. The conclusion 

of this work evaluates the  current status, the objectives of this work and agreed solution 

for future. 

 

Key word: sewerage plant, home sewerage plant, drain system, waste water drainage 
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Seznam použitých zkratek 

 
BSK5  ukazatel biochemické spotřeby kyslíku 

CHSK  chemická spotřeba kyslíku  

ČS   čerpací stanice 

ČOV   čistička odpadních vod 

ČSN   česká technická norma 

ČSÚ   Český statistický úřad 

DČOV  domovní čistička odpadních vod 

DN    jmenovitý průměr 

EO  ekvivalentní obyvatel 

KČOV  kořenová čistička odpadních vod 

km   kilometr 

kw   kilowatt 

l/s   litr za sekundu 

l/s/km2  litr za sekundu na kilometr čtvereční 

m3   metr krychlový 

mil.  milion 

mm   milimetr 

NL   nerozpuštěné  látky  

PE   polyethylen 

PRVÚK  plán rozvoje vodovodů a kanalizace území kraje 

PVC   polyvinylchlorid 

RD   rodinný dům 

t   tuna 

TUV   teplá uţitková voda 

UČD   ucelená část díla 

UN   usazovací nádrţ 
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1. Úvod 
 

Problematika odpadních vod je velmi široké odvětví ţivotního prostředí, a proto se na 

úvod mé bakalářské práce  budu zabývat v obecné rovině vodou a jejím znečišťováním. 

Voda jako taková se na naší planetě nevyskytuje takřka nikde v čistém stavu, tedy jako 

voda destilovaná. Vţdy jsou v ní přítomny různé příměsi a rozpuštěny různé sloučeniny. 

Dříve bývala pramenitá i čerpaná podzemní voda dostatečné kvality, a tak mohla být po 

mírných úpravách pouţita jako pitná. Současná situace je však často horší. Mnoho 

přirozených pramenišť a podzemních zásob vody je znečištěno. V důsledku lidské činnosti 

se ve vodě vedle přirozených příměsí vyskytují i další látky, nebo se obsah jinak 

přirozených látek neúměrně zvyšuje. Nejčastější příčinou znečištění podzemních vod jsou 

průsaky z půdy, vypouštění odpadních vod z průmyslu nebo havárie nádrţí s 

nebezpečnými kapalinami. Znečištění podzemních vod je dlouhodobé. Voda je zde vázána 

na horniny a její pohyb a výměna jsou velmi pomalé. 

Znečištěná voda působí nepříznivě na zdraví člověka a také na skladbu a 

ţivotaschopnost společenstev organismů. Toxické kovy, pesticidy a ostatní škodlivé látky, 

obsaţené ve vodě, většinou nepůsobí akutní otravy člověka. Mohou se však v tělech rostlin 

a ţivočichů kumulovat a postupně v potravním řetězci vedoucím k člověku zvyšovat svou 

koncentraci. Vodou se šíří i řada nakaţlivých chorob a parazitů. Některé vody trpí 

nadměrným přísunem tzv. rozpustných solí jako jsou dusičnany a fosforečnany, které 

vznikají jako produkt rozkladu organických zbytků těl rostlin a ţivočichů a jsou také 

součástí zemědělských hnojiv. Tyto látky se dostávají do vod v podobě smyvů z polí a 

pastvin. Neméně významným zdrojem látek obsahujících fosfor a dusík jsou i splaškové 

vody z lidských sídel. Dusičnany mají svůj původ v odpadu ze septiků a hnojišť. Dalším 

významným zdrojem látek obsahujících fosfor jsou mycí a prací prostředky. [ 3 ]  

Činnost člověka však nemusí vţdy způsobovat jen znečištění vody. V dnešní době se 

naštěstí stále více lidí začalo zabývat ţivotním prostředím  a snaţí se přírodě pomoci 

nastartovat původní ekosystém, aby i další generace měly vodu s přijatelnými parametry 

pro ţivot. Současný stav právní úpravy ve vodním hospodářství v ČR je součástí právní 

ochrany celé oblasti ţivotního prostředí a spadá do kategorie předpisů upravujících 

ochranu sloţek ţivotního prostředí před některými druhy ohroţení. Ústavně právní základ 

je upraven v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ( čl. 7), a v ústavním 
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zákoně č. 2/1993 Sb., Listina základním práv a svobod (čl. 35). Průřezovým a nadřazeným 

právním předpisem celé této oblasti je zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. Dalším právním pilířem, v souladu s právem Evropských 

společenství, je povinnost začlenit do našich právních předpisů směrnice EU. Z těchto 

důvodů je pro ČR v oblasti ochrany vod závazným předpisem směrnice Evropského 

parlamentu a Rady Evropy 2000/60/ES, tzv. "Rámcová směrnice" ustavující rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Jde o závazky státu, který své nástroje 

postupně vytváří. Mezi hlavní předpisy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod a 

nakládání s odpady z čistírenských procesu v ČR patří: 

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

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

změně některých zákonů ( Zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Naplňování a provádění těchto zákonů je uskutečňováno prostřednictvím prováděcích 

předpisů vydaných především resorty ţivotního prostředí, zemědělství, zdravotnictví, pro 

místní rozvoj a průmyslu a obchodu jako nařízení vlády a vyhlášky. Plnění úkolů v 

přenesené působnosti vykonávají obce a kraje v rozsahu stanoveném zákonem č. 128/200 

Sb., o obcích a č. 129/200 Sb., o krajích. Legislativní systém doplňují konkrétní rozhodnutí 

vodoprávních a stavebních úřadů, které jsou závazné pro ty činnosti, ke kterým je 

rozhodnutí vydáno a nabude právní moci. [ 2 ] 

Cílem této práce však není vypisovat zde všechny zákony platné na území ČR, nýbrţ 

rámcově poukázat na problematiku odpadních vod, zdůraznit nezbytnost čisté vody v 

přírodě a připomenout nutnost takového chování občanů ČR, ale i ostatních osob ţijících 

na jejím území,  aby vodu zbytečně neznečišťovali a vhodným způsobem ji čistili.  Na 

druhé straně do určité míry apelovat na české úřady, aby zbytečně netrvaly na některých  

přehnaných poţadavcích uvedených v předmětných právních předpisech. 

Ve své práci nebudu řešit problém znečišťování vod globálně, nýbrţ pouze na 

regionální úrovni a to s ohledem na skutečnost, ţe tento problém se mě bezprostředně a 

úzce dotýká. Jelikoţ bydlím v obci Nečichy, nedaleko města Louny, budu ve své 

bakalářské práci řešit téma "Nakládání s odpadními vodami a jejich vliv na ţivotní 

prostředí" právě v tomto regionu. V této práci se zaměřím hlavně na způsob 
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odkanalizování města Louny a jeho přilehlých obcí a osad, které nejsou napojené na 

jednotnou kanalizaci Loun a rovněţ dosud nemají své čistírny odpadních vod. 

2. Vodohospodářská charakteristika města Louny 
 

2.1.  Vodohospodářská charakteristika města Louny s popisem ČOV Louny 

 

Město Louny  leţí v Ústeckém kraji cca. 60 km severozápadně od Prahy. Obklopuje 

jej České Středohoří a od západu k východu městem protéká řeka Ohře. Ta je hlavním 

recipientem města. Tok řeky má níţinný charakter, koryto silně meandruje, šířka 

záplavového území je aţ 1,5 km. V řešeném území se do Ohře vlévají zprava Mělecký a 

zleva Dobroměřický potok. Přes obec Brloh, která téţ spadá pod město, protéká Smolnický 

potok, který teče územím zhruba k severu a v obci Obora se vlévá jako pravostranný přítok 

do Ohře. V Obci Nečichy, kde bydlím, pramení jeden ze čtyř hlavních bezejmenných 

potoků, které se vlévají do Dobroměřického rybníka, ze kterého  vytéká Dobroměřický 

potok vlévající se dále do Ohře. 

V Lounech je vybudována jednotná městská kanalizace (obr. 1), jejíţ hlavní kostru 

tvoří sběrače jednotlivých městských částí a na konci této kostry je čistička odpadních vod 

(dále jen ČOV) Louny, která byla postavena zcela nově na počátku 90. let minulého století. 

Po uvedení do provozu byla stará ČOV z roku 1960 odstavena. V rámci jednotné 

kanalizace jsou dopravovány veškeré druhy odpadních vod společnou trubní sítí do ČOV. 

Odlehčením odpadních vod za deště je zaústění části vod kanalizace do recipientu přes 

odlehčovací komoru, bez přítomnosti jejího čištění, nebo pouze s niţším stupněm 

předčištění v dešťových nádrţích. Nejefektivnější zbraní kanalizačního systému proti 

úniku znečištění za deště je vyuţití přirozené nebo uměle vytvořené akumulace odpadních 

vod na stokové síti a její postupné vypouštění na ČOV navrţenou odpovídajícím 

způsobem. Cílem klasické koncepce odvodnění je úplné napojení a co nejrychlejší 

odvedení veškerých odpadních vod ze zájmového území gravitační trubní sítí. Do této sítě 

jsou svedeny nejen splaškové vody z domácností, odpadní vody z průmyslu, ale téţ vody 

sráţkové, tající sníh, drenáţní vody, přepady z vodojemů atd., tedy i podzemní a 

povrchové vody bez ohledu na jejich mnoţství a stupeň znečištění. [ 12 ] 

V listopadu 2008 byla na Lounské ČOV v rámci projektu "Dolní Labe" zahájena 

rozsáhlá rekonstrukce v objemu téměř 174 milionů korun. Dnešní ČOV města Louny je 
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komplexní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s nitrifikací a předřazenou 

denitrifikací, s regenerací kalu se simultánním chemickým sraţením fosforu se strojním 

zahušťováním přebytečného kalu, s anaerobní termofilní stabilizací kalu, uskladněním kalu 

a strojním odvodněním kalu. Chemické hospodářství bylo také doplněno o trvalé 

dávkování síranu ţelezitého PIX 113 pro chemické sráţení fosforu. Síran ţelezitý se 

dávkuje do rozdělovacího objektu a do prostoru nitrifikace. Celou čističku řídí čtyři 

kyslíkové sondy, které jsou umístěny v jednotlivých stupních čištění. Sondy jsou napojeny 

na centrální řídící počítač, kde se naměřené hodnoty vyhodnocují a podle toho počítač řídí 

celé čištění. V této době zatím funguje jen polovina ČOV, druhá je stále ještě ve výstavbě. 

Na plný výkon by měla být čistička zprovozněna do konce roku 2010. Na ČOV Louny jsou 

přiváděny odpadní vody i z okolních obcí, jako jsou Cítoliby, Lenešice, Dobroměřice, 

Líšťany, Obora a Raná. V těchto obcích existuje jednotná, případně splašková kanalizace, 

na kterou je připojen různý podíl obyvatel a kaţdá z těchto obcí má minimálně jednu 

přečerpávací stanici. Kapacita ČOV je 40 000 ekvivalentních obyvatel (dále jen EO), coţ 

je dostatečné i s výhledem do budoucna, jelikoţ se předpokládá nová výstavba rodinných 

domů a rozvoj ploch pro bydlení jak přímo ve městě Louny, tak i v přilehlých obcích. 

Cílem rekonstrukce je splnění Směrnice rady Evropy 91/271/EHS, která stanovuje limity 

pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V případě této velikostní kategorie 

ČOV jde také o zajištění odstranění dusíku a fosforu z odpadních vod. Tohoto cíle je 

dosaţeno uţitím moderních technologií čištění, čímţ je zajištěna stabilizace a došlo ke 

zlepšení výsledků čištění i ke zlepšení podmínek provozování ČOV. Objemy stávajících 

nádrţí jsou pro současné i pro výhledové zatíţení a poţadovanou kvalitu odtoku 

dostačující. [ 15 ] 

 

ČOV je projektována na následující zatíţení: 

Qprům = 180 l / s to odpovídá 15.552 m
3
 / den 

Qmax =  225 l / s to odpovídá 19.440 m
3
 / den 
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Obr. 1   Jednotná kanalizace 

 

Původní ČOV z počátku 90. let minulého století byla mechanicko-biologická ČOV s 

primární sedimentací, jednozónovou klasickou aktivací s povrchovými kyslíkovými 

turbínami, s podélnými odsávanými dosazovacími nádrţemi, mezofilním anaerobním 

vyhníváním a strojním odvodněním kalu. Přebytečný kal byl přečerpáván na začátek 

usazovacích nádrţí a odtud byl pak s primárním kalem čerpán jako směsný surový kal do 

vyhnívacích nádrţí. Kalová voda byla zpět odváděna na přítok ČOV. Zahuštěný vyhnilý 

kal byl odvodňován na pásových lisech, odkud byl, uţ odvodněný kal, odváţen k dalšímu 

vyuţití. [ 11 ] 

 

2.1.2. Detailní popis rekonstruované ČOV a jejích částí 

 

 Rekonstruovaná čistírna je mechanicko-biologická s nitrifikací a předřazenou 

denitrifikací, s regenerací kalu, se simultánním chemickým sráţením fosforu, se strojním 

zahušťováním přebytečného kalu, s anaerobní mezofilní stabilizací kalu, uskladněním kalu 

a strojním odvodněním kalu. 
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 Rekonstrukce čistírenské linky vyuţívá všechny stávající objemy nádrţí. Na přítoku 

z části Loun je čerpací stanice Masokombinát. Čerpací stanice je nová, nevyţaduje ţádné 

úpravy, je pouze realizováno nové měření průtoku z této části. 

 Přítok na ČOV je gravitační stokou, na které je před ČOV odlehčovací komora s 

ručním stavítkem umoţňujícím odstavení nátoku na ČOV. Ostatní vody jsou čerpány z 

čerpací stanice Masokombinát. 

 

 Na začátku přítoku na ČOV je umístěn lapák štěrku, který je tvořen prohlubní ve 

dně přítokového kanálu před česlovnou. Prohlubeň dosahuje hloubky cca 4 m a štěrk se z 

ní vybírá otočným drapákem do kontejneru, který je nákladním automobilem odváţen na 

skládku. Vedle nátokového kanálu u boční stěny objektu předčištění před lapákem štěrku 

je nově zřízena příjmová stanice kalů a fekálních vod, odpadní vody jsou zaústěny před 

lapák štěrku. Je zde instalováno zařízení s dostatečnou kapacitou pro identifikaci a 

kontrolu obsahu fekálních cisteren s měřením průtoku indukčním průtokoměrem. Nově 

jsou na začátku budovy hrubého předčištění osazeny strojně stírané hrubé česle včetně 2 

kusů dopravníků pro zachycené hrubé shrabky. Pro zachycení jemnějších shrabků jsou 

osazeny 2 kusy stávajících velmi jemných česlí Fontána ve ţlabech šířky 1 m s průlinami 6 

mm včetně promývání, lisování a dopravy shrabků do kontejneru, kterým jsou slisované 

shrabky odváţeny na skládku do Chomutova. Jednotlivé jemné česle je moţno odstavit z 

provozu ručními stavítky, hrubé česle lze odstavit pouze uzavřením nátoku na ČOV. Pro 

případ výpadku hrubých česlí je instalován obtok potrubím. Nátok z česlí na lapák písku je 

řešen stávajícími betonovými ţlaby. Za česlovnou následuje rekonstruovaný podélný lapák 

písku. Je realizován dvoukomorovým podélným provzdušňovaným lapačem písku s 

kolejovými pojezdovými mosty, které odsávají písek ze dna komory mamutími čerpadly. 

Před lapákem je dvojice ručních stavidel pro moţnost uzavření nátoku do jednotlivých 

komor. Vytěţená směs vody s pískem natéká do separátoru písku, odkud odsazená voda 

přepadá do lapáku písku a písek je vynášen šnekem do kontejneru. Do separátoru je 

přivedena prací voda. Vzduch pro provzdušňování lapáku písku je dodáván jedním 

dmychadlem Aerzener osazeným v nové dmychárně. V případě výpadku bude vzduch 

zajišťován z rozvodu pro aktivace. Vzduch pro mamutí čerpadla je dodáván dmychadly 

umístěnými na pojezdovém mostě. 
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 Čistírna bude pracovat i nadále s primární sedimentací, ta je ale nyní výrazně 

zmenšena. Nově je řešeno rozdělení nátoku na dvě linky pomocí nového rozdělovacího 

objektu s přelivnými hranami zajišťujícími přesné rozdělení nátoků na jednotlivé 

čistírenské linky. Do první sekce regenerace, je přiváděn vratný kal, kalová voda z jímky 

kalové vody a část odvětvené, mechanicky předčištěné vody. Do anoxického selektoru je 

přivedena odpadní voda a směs z regenerace. Nátok ze selektoru je veden do denitrifikace, 

kam je přivedena i interní recirkulace. Stávající monoblok biologického čištění, který je 

tvořen dvěma linkami usazovací, aktivační a dosazovací nádrţe a kolektorem je nově 

rozčleněn a doplněn novým strojně technologickým zařízením. Na biologickou část ČOV 

jsou přiváděny odpadní vody v max. mnoţství 250 l/s při dešti. Stávající usazovací nádrţe 

jsou podstatně zmenšeny a zbývající část je vyuţita na regeneraci a anoxický selektor. 

Původní dosazovací nádrţe byly v tomto případe předimenzované. Jsou na ní zkráceny a 

část jejich objemu je vyuţita pro nitrifikaci. Ze stávajících aktivačních nádrţí je vytvořena 

denitrifikační část a část nitrifikace, zbývající část nitrifikace je z části dosazovacích 

nádrţí. Celá biologická část je realizována jako dvoulinka v případě provozu pro UČD 2 a 

je v provozu pouze linka pravá, levá linka je ještě rekonstruována. Odpadní vody jsou po 

mechanickém předčištění přiváděny do usazovací nádrţe a dále do anoxického selektoru, 

kam je přiveden i kal z regenerace. Část mechanicky předčištěné vody je čerpána z UN 

přímo do regenerace. Ze selektoru natéká odpadní voda a kal do denitrifikace. Na začátek 

denitrifikace je přivedena interní recirkulace. Veškeré anoxické nádrţe jsou míchány. 

Odtok z denitrifikačních nádrţí je zajištěn gravitačně okny v dělící stěně do nádrţe 

nitrifikace. Nádrţe nitrifikace a regenerace jsou provzdušňovány jemnobublinným 

aeračním systémem, zdrojem vzduchu jsou nová dmychadla umístěná v dmychárně. 

Dmychárna je umístěna ve stávající česlovně jako samostatná větraná budova. Na konci 

nitrifikačních nádrţí je ČS interní recirkulace. Nátok na dosazovací nádrţe je veden přes 

rozdělovací ţlab do flokulační zóny na začátku dosazovacích nádrţí. Jednotlivé nádrţe 

vodní linky jsou odděleny nosnými stěnami tak aby bylo moţno vypouštět pouze 

jednotlivé nádrţe a nikoliv celou linku. Nově je doplněno chemické hospodářství pro 

dávkování solí ţeleza na chemické sráţení fosforu. Dávkování je zavedeno do 

rozdělovacího objektu přes UN, do nátoku na nitrifikační nádrţe nebo alternativně do 

nátoku na dosazovací nádrţe.  
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 Jsou realizovány podélné souproudé dosazovací nádrţe s vyhrnováním kalu na 

konec nádrţe. Nádrţe jsou vybaveny strojním zařízením pro stírání dna i hladiny. Na 

společném odtoku z dosazovacích nádrţí je stávající měrný objekt. Vratný kal je ze dna 

dosazovacích nádrţí odtahován ţlabem s násoskami s moţností profuku vzduchem. Ţlab je 

napojen na sání cirkulačních čerpadel vratného kalu v kolektoru, z napojovacího potrubí je 

provedena odbočka pro odběr přebytečného kalu čerpadlem. 

 Přebytečný aktivovaný kal je strojně zahušťován na nové odstředivce  umístěné v 

objektu odvodnění kalu. Zahuštěný kal je veden do jímky surového kalu, odkud je čerpán 

do vyhnívacích nádrţí jako směsný surový kal. Jímka je vybavena míchadlem. Kalová 

voda ze zahuštění je odpouštěna gravitačně do nátoku na biologický stupeň. Při strojním 

zahuštění lze očekávat sušina kalu cca 5%. Odvodnění je realizováno nově odstředivkou a 

soustavou dopravníků pro dopravu kalu na novou pozici kontejnerů nebo variantně na 

stávající skládku kalů. Kalová voda z odvodnění je odváděna do rekonstruované dešťové 

nádrţe nyní slouţící jako jímka kalové vody. Odtud je kalová voda řízeně čerpána zpět do 

biologického čištění. 

 Ohřev kalu je v současné době zajištěn externí cirkulací přes 2 šroubovicové 

výměníky PVK-6. Ohřev teplé vody je zajištěn ve stávající typové plynové kotelně s třemi 

kotli Sigma Slatina o výkonu 600 kW, jedním na zemní plyn, vybaveným automatickými 

hořáky APH-05 (výkon 455 kW). Kotle i výměníky jsou staré cca. 12 let a budou 

vyměněny. Pro ohřev kalu a vody budou osazeny tři nové kotle o stejném výkonu. Jeden 

bude pouze na zemní plyn, jeden pouze na bioplyn a jeden kombinovaný na obě paliva. 

Rovněţ bude osazena nová kogenerační jednotka. Výměníky pro ohřev kalu budou nové. 

 Z důvodu případné úpravy na termofilní vyhnívaní je nutná výměna izolace za 

novou a výměnou odvodového pláště vyhnívacích nádrţí je nutno změnit vyhnívání na 

dvoustupňové. Uskladňovací nádrţe budou beze změny, ve strojovně proběhnou drobné 

úpravy na technologických rozvodech.  

 Dále jsou doplněny nebo rekonstruovány potřebné inţenýrské sítě a propojení 

objektů a doplněna elektro část. [ 9 ] 
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2.2.  Vodohospodářská charakteristika Nečich a Brlohu 

 

Nečichy a Brloh jsou takzvané osady, nemají status obce, spadají pod město Louny a 

kromě osadního výboru nemají vlastní samosprávu. Mají kolem stovky stálých obyvatel     

( Nečichy 106, Brloh 118 ). V těchto osadách je vybudována pouze dešťová kanalizace, 

která ústí ve strouze za osadou, kde se veškerá dešťová voda vsakuje do půdy v polích. 

Domy v těchto osadách jsou většinou starší 100 let a dříve byly osídleny rolníky, kteří na 

svých dvorech hospodařili a chovali domácí zvířata. Všechny tyto domy jsou vybaveny 

buď vyhnívacími septiky s přepadem do dešťové kanalizace, nebo vyváţecími jímkami 

(ţumpami), které se za tu řadu let pouţívání staly propustnými, protoţe jsou většinou 

vyzděny z cihel nebo vybetonované, bez jakékoliv hydroizolace. Tento stav je samozřejmě 

nevyhovující a město Louny se tuto situaci snaţí řešit. Problém převzal referát ţivotního 

prostředí Městského úřadu Louny, který vyzval občany těchto osad, aby si do roku 2012 

vybudovali domovní čistírny odpadních vod, dále jen DČOV. Tím se město Louny zbavilo 

problému odkanalizování obcí nad 2000 obyvatel a tento problém přeneslo na samotné 

obyvatele osad. Nečichy ani Brloh ale nejsou obce nad 2000 obyvatel, dokonce to ani 

nejsou samostatné obce.  

Jen tím, ţe úředně spadají pod město Louny, které má dnes cca. 20 000 obyvatel, se 

dostávají do konfliktu se zákonem o vodách, který ukládá obcím nad 2000 obyvatel 

povinnost účinného čištění vypouštěných odpadních vod.  S ohledem na počet obyvatel, 

tedy i faktickou moţnost míry znečištění a lokalizaci těchto osad vyvstává otázka, zda v 

tomto případě není striktní poţadavek na čištění odpadních vod do uvedeného termínu v 

těchto obcích přemrštěný. 

 Tento problém bude dále řešen v kapitole " 3. Návrh řešení odkanalizování 

přilehlých obcí". [ 11 ] 

 

2.2.1.  Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry v 
Nečichách 

 

 Obec Nečichy správně přináleţí k městu Louny. Zastavěné obecní parcely se 

nacházejí v pozvolném svahu, na výchozech křídových a terciérních hornin. Maximální 

převýšení mezi nejníţe a nejvýše poloţenou obecní stavbou je odhadnuto na cca 20m.  
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 Nečichy jsou vodohospodářsky napojeny na dálkový přivaděč pitné vody se 

zdrojem v horské údolní nádrţi Přísečnice v Krušných horách. V obci se nacházejí 

vyuţívané i nevyuţívané hydrogeologické objekty - studny.  

  

 

Geologické poměry 

Horninový podklad v západní části obecní zástavby tvoří horniny křídy. Povrch a svrchní 

sled křídových hornin náleţí k rohateckým vrstvám. Jedná se o glaukonitické slínovce. V 

podloţí hornin rohateckých vrstev jsou jílovce a slínovce teplického souvrství. Mocnost 

křídových hornin je ověřená ve stovkách metrů pod povrchem. 

  Křídové horniny jsou na povrchu silně zvětralé do podoby plastických jílů (bělka). 

Tyto jíly jsou prakticky nepropustné a vytváří nepropustné podloţí terciérních hornin v 

nadloţí.  

 Terciérní horniny jsou na katastru obce a v jeho bezprostředním okolí zastoupeny 

mosteckým souvrstvím. Jedná se o  podloţní vrstvy, pro které je typické střídání 

jemnozrnných písků aţ pískovců s polohami jílů s nízkou aţ střední plasticitou před 

západním a jihozápadním okrajem obce a vyhořelými uhelnými sedimenty v Černodolech 

pouze v horní, tedy východní části obce.  

 Kvartérní horniny jsou zastoupeny pouze hlinitokamenitými sedimenty nevelkého 

rozsahu.  

 

Hydrogeologické poměry 

 Nečichy a jejich okolí spadají do hydrogeologického povodí 1-13-04-006 s místním 

erozní bází tvořenou bezejmenným potokem, jenţ z části protéká obcí upraveným korytem 

 ústícím do Dobroměřického rybníka. Průměrný průtok v místní erozní bázi nepřekračuje  

2 l/s. Specifický povrchový odtok v zájmové oblasti je stanoven na 7,29 l/s/km
2
, 

dlouhodobý odtok pozemní vody nepřekračuje  2 l/s/km
2
.  

 Hydrogeologická situace v zájmovém území naznačuje, ţe jediným významnějším 

zvodnělým horninovým prostředím na území Nečich jsou křídové sedimenty v 

připovrchové zóně rozvolnění hornin, jejíţ mocnost je odhadnuta na 5 aţ 8m pod 

povrchem. Hladina podzemní vody je volná a kopíruje morfologii terénu v hloubkách 

okolo 1 aţ 2m. V terciérních horninách je hladina podzemní vody taktéţ volná a zaklesává 
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ve východním směru s rostoucí nadmořskou výškou do hasičského nádrţe na návsi. Tato 

vodní nádrţ vykazuje relativně stálou výšku vodního sloupce během všech ročních 

obdobích, coţ dokazuje, ţe pramenné přítoky do této nádrţe jsou z podzemních vod s 

relativně hlubším oběhem a širokým infiltračním územím. Odtok z hasičské nádrţe 

navazuje na bezejmenný potok, tvořící místní erozní bázi a ústící do Dobroměřického 

rybníka. [ 1 ] 

  

2.2.2. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry v 
Brlohu 

 

 Brloh také správně přináleţí k městu Louny. Zastavěné parcely se soustřeďují na 

svazích údolí vymodelovaném Smolnickým potokem. Svahy s obecní zástavbou jsou 

různého úklonu od lehce svaţitých aţ po relativně strmé. Nejniţší morfologický bod osady 

Brloh tvoří hladina Smolnického potoka, naopak nejvyšší zastavěná místa se nalézají po 

obou stranách údolního zářezu aţ ve výši původního neerodovaného terénu. Maximální 

převýšení dosahuje cca 20m.  

 Brloh je stejně jako Nečichy vodohospodářsky napojen na dálkový přivaděč pitné 

vody se zdrojem v horské údolní nádrţi Přísečnice.  

 

Geologické poměry 

 Nejmladší geologický člen zastoupený v katastru či bezprostředním okolí osady 

Brloh tvoří fluviální sedimenty Smolnického potoka. Jedná se o výplň nivy Smolnického 

potoka tvořenou převáţně písčitými hlínami a písčitými štěrky. Šíře fluviálních sedimentů 

kopírující současný průběh toku Smolnického potoka v zájmovém území nepřekračuje 

10m a mocnost 2m.  

 Horniny svrchní křídy překrývají celé zájmové území a tvoří horninový podklad 

obecní zástavby. Náleţí bělohorskému a perucko-korycanskému souvrství. Bělohorské 

souvrství tvoří mladší křídový celek a v osadě Brloh je lokalizováno ve vyšších partiích 

erozního údolí. Jedná se o pelitické horniny, ţelezité pískovce, glaukonitické vápence a 

typické opuky. Podloţní perucko-korycanské souvrství nasedá na horniny permokarbonu a 

jsou charakteristické především výskytem pískovců a jílovců. Mocnost křídových hornin je 

odhadnuta na cca 30m. [ 1 ] 
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2.3   Vodohospodářská charakteristika Chlumčany - Vlčí 

 

Obec Chlumčany - Vlčí leţí cca 2 km jiţně od města Louny. K dnešnímu dni  zde 

ţije 526 obyvatel. Obcí protéká Smolnický, Slatinský, Cítolibský a Vlčí potok. V obci 

existuje pouze kanalizace na povrchovou vodu, ale je jiţ vypracován projekt na její úpravu 

zahrnující i centrální čistírnu odpadních vod. Nyní se zástupci obce snaţí zajistit finance na 

jeho realizaci. Do té doby bude stávající zástavba i nadále odkanalizována současnou 

jednotnou kanalizací, kam budou vypouštěny individuelně předčištěné odpadní vody ze 

septiků s půdním filtrem. Odkanalizování nově vzniklých rozvojových ploch, zejména pak 

pro bydlení, bude zajištěno nově budovanou tlakovou kanalizací napojenou na stávající 

jednotnou kanalizaci. Odpadní vody z jednotlivých nově vybudovaných objektů však musí 

být individuálně čištěny v DČOV do té doby, neţ bude upravena stávající jednotná 

kanalizace a vybudována centrální čistírna odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody budou 

spolu s vodami sráţkovými odváděny do Smolnického, Cítolibského a Vlčího potoka. Kaly 

z DČOV a septiků musejí být individuálně likvidovány odvozem na ČOV Louny. [ 10 ] 

 

3. Návrh řešení odkanalizování přilehlých obcí 

 

3.1.    Návrh řešení odkanalizování Nečich 

 

 V návrhu řešení odkanalizování Nečich se musíme nejdříve zabývat způsobem 

odvodnění dané oblasti. Nabízejí se dvě varianty. Energeticky výhodná tzv. " klasická 

koncepce " odvodnění vyuţívající gravitačního principu dopravy s co nejrychlejším 

odvedením veškerých odpadních vod ze zájmového území gravitační trubní sítí. Do této 

sítě jsou svedeny splaškové vody z domácností a hospodářských budov, ale také sráţkové 

vody, tající sníh, drenáţní vody, přepady z vodojemů atd., tedy povrchové i podzemní 

vody bez ohledu na jejich mnoţství a stupeň znečištění. Stále se zhoršující podmínky pro 

budování klasické kanalizační sítě, způsobené zejména klesajícím počtem obyvatel, malou 

hustotou zástavby a omezenými financemi města stále více napomáhají k uznání 

"alternativního" způsobu dopravy odpadních vod a prosazování přírodě blízkých 

koncepcí pro odvádění sráţkových vod z urbanizovaných území. Tím je tlaková koncepce 
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odkanalizování, u které je menší mnoţství balastních vod, ale vyšší koncentrace znečištění. 

U tohoto způsobu odkanalizování nezáleţí na hustotě zástavby, ani na výškovém poloţení 

jednotlivých budov vůči komunikaci, či zeleného pásu, kde vede kanalizace. Z finančního 

hlediska je tento alternativní způsob dopravy méně náročný ve vstupních nákladech, díky 

méně náročným výkopovým pracím, absencí uličních vpustí, jelikoţ tlaková kanalizace 

nemůţe být pouţita zároveň jako dešťová. Z dlouhodobého hlediska je však tento způsob 

dopravy náročnější jak z technického, tak z ekonomického hlediska. Investiční náklady 

nejsou jediným ukazatelem ekonomické efektivnosti díla. Je nutné také zohlednit 

dlouhodobé provozní náklady, které mohou být i u investičně levných systémů i podstatně 

vyšší. U kaţdé přípojky musí být instalováno zařízení na drcení a rozmělnění 

vypouštěných odpadů, které je samozřejmě napájeno elektrickým proudem a celý systém 

kanalizace je doplněn o vysokotlaká čerpadla, která vytvářejí buď tlak nebo podtlak v 

systému. Dále nesmíme zapomenout na potřebu vyšší kvalifikace servisních pracovníků, 

zejména pokud si město Louny bude kanalizaci spravovat samo. Při návrhu koncepce 

odkanalizování je nutné zváţit nejen klady alternativních systémů odkanalizování, ale také 

na úskalí těchto systémů, která nejsou v počátečním srovnání investic zřejmá. U 

podtlakových systémů se jedná zejména o problémy s neprůchodností systému vlivem 

nekázně koncových uţivatelů, kteří do sběrných jímek před podtlakový ventil vypouštějí 

předměty, které do kanalizace nepatří, například dětské pleny, kovové a plastové předměty 

atd. Důleţitým faktorem je časově náročná preventivní údrţba a seřizování systému i jeho 

ţivotnost. Kontrola a seřízení všech ventilů musí být prováděna dvakrát ročně.  

 Po výběru jedné z variant odvodnění se musíme rozhodnout, jakým způsobem 

budeme odpadní vody v Nečichách čistit. Zde se nabízejí varianty tři. Individuální, 

decentralizovaný a centralizovaný způsob čištění. Individuální čištění odpadních vod je 

téměř vţdy řešeno výstavbou domovní čističky odpadních vod ( dále jen DČOV ) nebo 

septiku s dalším stupněm čištění, například pouţitým zemním filtrem, případně akumulací 

odpadních vod v domovní ţumpě s individuálním odvozem odpadních vod na městskou 

ČOV k dalšímu zpracování. Decentralizované čištění odpadních vod představuje čištění 

odpadních vod z řešené aglomerace na více malých ČOV, či částečné pokrytí území 

akumulací odpadních vod v domovních ţumpách s pravidelným vývozem. Centralizované 

čištění odpadních vod předpokládá vytvoření stokového systému odvádějícího odpadní 

vody na jednu centrální ČOV pro celé řešené území, tudíţ osadu Nečichy. Způsobem 
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čištění odpadních vod se zabývá zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. 

Zákon se vztahuje na vodovody a kanalizace tzv. pro veřejnou potřebu, definované buď 

jako sítě, kterými protéká mnoţstvím nejméně 10 m
3
 za den, nebo sítě, na které je 

napojeno nejméně 50 fyzických osob, které síť trvale uţívají. Při čemţ uvedená denní 

spotřeba odpovídá cca 100 obyvatelům. 

 Současný vědecko-technický pokrok rozšířil moţnosti odkanalizování na tyto druhy 

dopravy odpadních vod: 

 gravitační princip 

 tlakový, s pouţitím zařízení na hydraulickém či pneumatickém principu 

 vakuový princip, podtlaková kanalizace 

 pravidelné vyváţení nákladní dopravou 

Norma ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky připouští tlakový a podtlakový 

princip dopravy odpadních vod pod názvy tlaková kanalizace a podtlaková kanalizace. 

  A konečně se dostáváme k návrhu samotného čištění odpadních vod a jejich 

vypouštěním do zvoleného typu kanalizace. Podle směrnice Ministerstva ţivotního prostředí 

by měly být pouţívány DČOV pro obce do padesáti ekvivalentních obyvatel. Druhů DČOV 

je celá řada, liší se jak po stránce technologické, tak po stránce uţitné hodnoty. Co se týče 

technologií, existují v zásadě dva způsoby. Buď se bakterie účastnící se čistícího procesu 

vznášejí ve formě vloček, nebo jsou přisedlé na nějakém nosiči. Případně jsou moţné i 

kombinace těchto dvou technologií. Obecně platí, ţe nerůstové technologie jsou stabilnější, 

aktivace pak vhodnější na více zatíţené vody a jsou také levnější. Pro dlouhodobou stabilitu 

je vhodné pouţívat akumulační jímku na kal, která umoţňuje dlouhodobou retenci kalu v 

systému bez nebezpečí nedobrovolného odkalování odtokem z DČOV. Je to asi nejlevnější 

varianta dobře uplatnitelná na volném prostranství v nové zástavbě rodinných domů, kde je s 

DČOV počítáno uţ v projektové dokumentaci RD. DČOV můţe dosahovat potřebného 

přečištění odpadní vody a vyhovovat tak stávající legislativě. Výhodou je, ţe se dá přečištěná 

voda z DČOV pouţívat na závlahu vlastního pozemku, je li toto povoleno hydrogeologem a 

nejedná se o celou obec, nebo můţe být povoleno vypouštění přečištěné odpadní vody do 

dešťové kanalizace. V Nečichách je ovšem většinová zástavba typu hospodářských stavení s 

uzavřenými dvory, bez moţnosti umístění DČOV na vlastním pozemku a napojení na 

leţatou kanalizaci jednotlivých 



Jiří Hnilica: Nakládání s odpadními vodami a jejich vliv na ţivotní prostředí 

2009/2010 - 15 - 

 stavení.Velkou nevýhodou je to, ţe DČOV musí být neustále kontinuálně zásobována 

odpadní vodou. Klasická technologie vyţaduje stále nepřerušované zásobování organickým 

znečištěním. V Nečichách slouţí více neţ polovina domů jako víkendové rekreační chaty. V 

těchto případech se stává DČOV nepouţitelná. Ostatní populace zde je jiţ většinou v post 

produktivním věku, a tak lze jen těţko očekávat, ţe by si místní " důchodci" budovali 

vlastními silami a na vlastní náklady DČOV. 

  Druhou moţností je vybudování nové splaškové kanalizace a centrální ČOV na 

severozápadě osady. ČOV této kategorie se pouţívají k řešení čištění komunálních vod z 

obcí, větších průmyslových podniků a ubytovacích zařízení. Menší ČOV tohoto typu ( do 

300 EO ) jsou většinou řešeny formou balených ČOV, které představují plastovou nebo 

kovovou nádrţ s technologií. Součástí tohoto návrhu čištění odpadních vod by mělo být i 

zpracování kalu. Kal se musí před dalším vyuţitím například v zemědělství, jako 

kompostový substrát nebo přímé hnojivo,  nejprve hygienicky nezávadně upravit. Způsobů 

úpravy kalů je několik: zahušťováním, aerobní stabilizací, anaerobní stabilizací, 

odvodňováním na kalových polích, na kalových lagunách, vysoušením, chemickou úpravou, 

flokulací (vločkováním) nebo kompostováním. Zahušťování kalu má následovat 

bezprostředně po jeho separaci. Doba potřebná pro zahuštění kalu sedimentací v 

uskladňovací nádrţi pro oddělenou aerobní stabilizaci je od tří do čtyř hodin. Způsob 

odvodňování kalů se volí podle velikosti ČOV. Výkon odvodňovacího zařízení musí být 

přizpůsoben objemu vyprodukovaného kalu tak, aby pouţitý způsob odvodňování byl 

účinný. Tato varianta by byla pro obyvatele osady Nečichy přijatelnější, neţ poţadavek 

města na vybudování jednotlivých DČOV. Toto řešení by bylo ovšem velice nákladné a 

realizaci by muselo financovat město Louny, popřípadě by se muselo vyuţít některých z 

dotačních programů Evropské unie. Vzhledem k tomu, ţe ČR přislíbila do konce roku 2012 

čištění odpadních vod obcí nad 2000 ekvivalentních obyvatel, dá se jen těţko předpokládat, 

ţe by město nějaké dotace získalo. 

  Alternativním řešením centrální balené ČOV by mohlo být například pouţití 

ekologické kořenové ČOV. Kořenové čistírny odpadních vod jsou ekonomicky výhodné i 

šetrné vůči přírodě: vodu čistí kořeny bahenních a vlhkomilných rostlin a bakterie. Čističky 

tak pracují bez elektrické energie. Vyčištěná voda se vrátí zpět do země, KČOV není hlučná, 

nevydává zápach, brání erozi půdy a vytváří nový přírodní biotop v okolí obce. Z finančního 

hlediska má kořenová čistírna niţší investiční i provozní náklady oproti klasickým ČOV. 
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Existuje moţnost získat na její vybudování dotaci formou grantů z Evropské unie. Další 

výhodou je minimální mnoţství betonových konstrukcí a pouţitých technologií, je odolná 

vůči povodním, není náchylná na mnoţství a kvalitu přiváděných odpadních vod, je méně 

náchylná na havárie systému a potřebuje 

 pouze minimální pravidelnou údrţbu. Navíc se dá vyuţívat i například rákosí jako vedlejší 

produkt pro otop. Nevýhodou KČOV oproti běţných ČOV je náročnost na plochu zhruba 

5m
2
 na jednoho připojeného obyvatele, menší výkonnost při odstraňování amoniaku a 

fosforu a větší rozsah zemních prací při zřizování. 

 

Obr. 2. Typické uspořádání kořenové čistírny. 1-distribuční zóna (kamenivo, 50-200 mm), 2-

nepropustná bariéra (PE nebo PVC), 3-filtrační materiál (kačírek, štěrk, drcené kamenivo), 4-

vegetace, 5- výška vodní hladiny v kořenovém loži nastavitelná v odtokové šachtě, 6-odtoková zóna 

(shodná s distribuční zónou), 7-sběrná drenáž (průměr 150-200 mm), 8-regulace výšky hladiny 

 

  Třetí variantou je připojení stávající kanalizace do obce Dobroměřice, která je od 

Nečich vzdálena 2 km a je poloţena o několik desítek metrů níţe neţ Nečichy, tím pádem by 

pro odvod odpadních vod postačovala ekonomicky výhodná gravitační kanalizace. Obec 

Dobroměřice je napojena na jednotnou kanalizaci města Louny a odpadní vody jsou 

dopravovány do městské ČOV, která je popsána v kapitole 2.1. 

  Poslední a určitě pro město nejméně nákladnou variantou je rekonstrukce 

stávajících ţump jednotlivých domů, tak, aby byly vodotěsné a nebyly opatřeny ţádným 

odtokem ani přepadem, tzn., aby všechny přiváděné  a shromáţděné odpadní vody musely 

být ze ţumpy vyváţeny a hygienicky nezávadně zneškodňovány na městské ČOV Louny. 

Toto řešení by ale postihlo opět pouze obyvatele osady, kteří by toto vše museli učinit na své 
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vlastní náklady a městu Louny by odpadly veškeré starosti a náklady s vyřešením 

odkanalizování přidruţené osady. [ 7 ] 

 

3.2.    Návrh řešení odkanalizování obce Chlumčany Vlčí 

 

 V návrhu odkanalizování obce Chlumčany Vlčí se uţ nemusíme zabývat způsobem 

odvodnění, protoţe v obci je vybudována jednotná splašková kanalizace, která ústí v 

Cítolibském potoce za obcí. Ta je po mírných úpravách dostačující pro další pouţití i do 

budoucna. V obci chybí pouze centrální ČOV, kterou je nutno vybudovat. Jelikoţ obec 

Chlumčany Vlčí má přes 500 obyvatel, připadají v úvahu dvě moţnosti a to ekologická 

kořenová čistírna obdobně jako v Nečichách, která by mohla být umístěna na severozápadě 

katastru, na území, kde se rozprostírají dva rybníky, potok a v jejich blízkosti rozlehlé 

pastviny, které nejsou v zemědělském půdním fondu. Tento nový biotop by do stávající 

krajiny zapadl a nenarušoval by její ráz. 

 Druhou variantou je klasická ČOV s kapacitou nad 500 EO. Tato kategorie ČOV se 

navrhuje individuálně jak po stránce technické, tak po stránce stavební. Při jejím návrhu se 

vychází z místních podmínek jako jsou: velikost a vzdálenost vodního toku, do kterého má 

být voda z ČOV vypouštěna, případně z poţadavku na emisní limity stanovené dle nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. (musí nitrifikovat, tj. mít předpoklady pro podstatné sniţování 

amoniakálního dusíku na odtoku ČOV). Na základě přiváděného znečištění se musí 

navrhnout předčištění a objemy aktivace, na základě průtoku pak dosazovací nádrţe. 

Kalová koncovka se opět volí s ohledem na místní podmínky. Obvykle se volí stabilizace 

kalu v aerobní stabilizační kalové nádrţi. Odvodnění se pak provádí v řadě případů na 

jednoduchém dehydrátoru. Starší ČOV byly vybavovány kalovým polem, dnes se jiţ od 

tohoto prvku opouští. Kal se pak zpravidla aplikuje na zemědělskou půdu nebo do 

kompostu. Pro obec Chlumčany Vlčí bych doporučil kompaktní zařízení ČOV OMS BA. 

Aktivace a dosazování jsou sdruţené do jediného stavebního objektu. Toto řešení je 

výhodné ekonomicky (zkrácení doby výstavby, minimalizace nároků na prostor) i 

provozně. Aktivační nádrţ, t.j. vnější mezikruţí, je provzdušňovaná pomocí 

membránových provzdušňovacích elementů (jemnobublinné provzdušňování), které se dají 

v případě potřeby uzavřít a snadno za provozu vytáhnout. Dodávku vzduchu pro 

provzdušňovače zajišťují dmychadla, jejichţ provoz je řízen kyslíkovou sondou v 
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závislosti na skutečném obsahu kyslíku v aktivační nádrţi. Tímto způsobem dochází ke 

značné úspoře elektrické energie. [ 2 ] 

 

 

 

    Obr.3 ČOV OMS BA 100-2500 EO 

4. Analýza nákladů na vybudování centrálních čističek 
pro přilehlé obce, nebo vybudování samostatných 

domovních čističek ke každému domu. 
 

 Pro rozhodování, jakým způsobem řešit v obci problematiku odpadních vod, musí 

obec zváţit, nakolik se chce v této oblasti angaţovat. V případě Nečich a Brlohu se musí 

rozhodnout město Louny, respektive jeho zastupitelstvo. V dnešní době existuje pro 

kaţdou obec schválená koncepce řešení zneškodňování odpadních vod, a to v schváleném 

PRVÚK a v územním plánu města, zejména s ohledem na územní poţadavky. Pokud by 

bylo město rozhodnuto řešit tuto problematiku aktivně a přebrat tak na sebe veškerou 

zodpovědnost, je nutné, aby se zastupitelstvo seznámilo s veškerými podklady, 

technickými a ekonomickými parametry. 
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 Pokud se obec rozhodne řešit problematiku bez své aktivní role, je moţné, aby se 

soustředila na individuální řešení zneškodňování odpadních vod, ale i zde je nutné počítat s 

minimální aktivitou obce a to zejména ve vytvoření přijatelného právního a ekonomického 

prostředí [ 2 ] 

4.1  Analýza nákladů jednotlivých možností odkanalizování Nečich 

 

 V obci není vybudováno ţádné zařízení, které by mohlo být vyuţito pro účely 

odvádění nebo pro čištění splaškových odpadních vod na ČOV. Splaškové odpadní vody z 

jednotlivých nemovitostí jsou vesměs vypouštěny do bezodtokových jímek na vyváţení 

nebo do septiků. Likvidace jejich obsahů se provádí vyváţením fekálním vozem, ale 

pravděpodobně také přepady do dešťové kanalizace a do místní vodoteče. Tento stav je v 

dnešní době jiţ obecně neúnosný.  

 Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací a částečně i povrchově 

do příkopů a místní vodoteče. Systém dešťové kanalizace zůstane zachován, při budoucí 

výstavbě bude případně prodlouţen nebo v některých místech rekonstruován. 

 Pro stanovení směrodatného mnoţství splaškových odpadních vod je nutno 

vycházet z předpokládaného výhledového počtu obyvatel v řešeném území. 

 

              stávající          výhled 

počet trvale bydlících obyvatel     60    70 

počet rekreantů       46    60 

celkem       106  130 

Vybavenost bytů se předpokládá s připojením na veřejný vodovod s koupelnami a s 

lokálním ohřevem TUV. 

Specifické mnoţství splaškových odpadních vod je stanoveno na základě "směrnice č. 

9/1973 - Výpočet potřeby vody." Specifická spotřeba voda činí 230 litrů/osobu/den. Dle 

článku IV této směrnice by se měla specifická spotřeba vody sníţit o 35%. Celostátní 

průměr je dnes v rozmezí 120 - 140 litrů/osobu/den. [ 7 ] 
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4.1.1.  Návrh stokové sítě s centrální ČOV 

 

 I. varianta - Gravitační stoková síť splaškové kanalizace - splaškové vody budou 

svedeny gravitační trubní sítí do nejniţšího místa, kde budou zakončeny moderní ČOV, 

nebo přečerpávací stanicí, která bude odvádět splaškové vody do 2 km vzdálené obce 

Dobroměřice, která je vybavena jednotnou kanalizací napojenou na ČOV Louny. Hlavní 

páteř gravitační trubní sítě z profilu trubek DN 200, jednotlivé přípojky k obytným 

budovám DN 150. 

klady této varianty: bez vstupu el. energie 

   snadná kontrola a údrţba 

zápory této varianty hloubky uloţení potrubí 

   vyšší investiční náklady 

 

Odhad investičních nákladů:  

1m kanalizace = 4.500 Kč     1.210 x 4.500 = 5,445.000 Kč 

Odhad provozních nákladů s připojením na ČOV: 

přímý materiál     30.000 Kč 

el. energie             30kWh/den á 4 Kč  44.000 Kč 

údrţba a opravy  1 % z inv. nákladů  64.450 Kč 

osobní náklady     80.000 Kč 

odpisy   3,1 % z inv. nákladů           168.795 Kč 

celkem               387.245 Kč/rok   

     

II. varianta - Tlaková a podtlaková stoková síť splaškové kanalizace - trasa kanalizace 

stejná jako u gravitačního způsobu se stejným typem zakončení. 

 

klady této varianty: úsporné pokládání potrubí 

   malé profily potrubí 

   pruţná volba tras 

zápory této varianty provozní náklady - el. energie, vyšší moţnost poruchy 

   kontrola a údrţba čerpacích stanic nebo podtlakových ventilů 

   přenesení investičních nákladů na jednotlivé majitele nemovitostí 

   podtlaková kanalizace - investice do podtlakové stanice 
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Odhad investičních nákladů tlakové kanalizace: 

1m kanalizace = 2.500 Kč         1.210 x 2.500  = 3,025.000 Kč 

domovní čerpací stanice  65 x 70.000 = 4,550.000 Kč 

celkem                7,575.000 Kč 

Odhad provozních nákladů tlakové kanalizace s připojením na ČOV: 

přímý materiál     50.000 Kč 

el. energie 65 kWh/den á 4 Kč   95.000 Kč 

údrţba a opravy  2 % z inv. nákladů           151.500 Kč 

osobní náklady     80.000 Kč 

odpisy   3,1 % z inv. nákladů           234.825 Kč 

celkem               611.325 Kč/rok 

 

Odhad investičních nákladů podtlakové kanalizace: 

1m kanalizace = 2.500 Kč         1.210 x 2.500  = 3,025.000 Kč 

podtlakové šachty s ventily  65 x 40.000 = 2,600.000 Kč 

podtlaková stanice               2,800.000 Kč 

celkem                8,425.000 Kč 

 

Odhad provozních nákladů podtlakové kanalizace s připojením na ČOV: 

přímý materiál     50.000 Kč 

el. energie  50 kWh/den á 4 Kč  73.000 Kč 

údrţba a opravy  2 % z inv. nákladů           168.500 Kč 

osobní náklady     80.000 Kč 

odpisy   3,1 % z inv. nákladů           261.175 Kč 

celkem               632.675 Kč/rok [ 7 ] 

4.1.2. Čistírna odpadních vod pro 130 EO 

Moderní čistírna pracuje na principu dlouhodobé nízko zatěţované aktivace s úplnou 

stabilizací kalu a s biologickým odbouráváním dusíkatých sloučenin a celkového fosforu. 

Čistírna dosahuje vysoké účinnosti pří nízké spotřebě el. energie a nízkým nárokům na 

obsluhu.  
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Čistírna splňuje přísné poţadavky na automatizovaný provoz, nízkou spotřebu energie, 

provozní nenáročnost, ekonomické stavební provedení a šetrnost vůči ţivotnímu prostředí.  

 

Odhad investičních nákladů: 

Výstavba ČOV pro 130 EO cca 1,000.000 Kč [ 7 ] 

4.1.3.  Alternativní způsob odkanalizování 

 

Alternativním způsobem odkanalizování je myšleno vybudování jednotlivých domovních 

čistíren. Tento způsob předpokládá přenesení nákladů na občany, je tedy pro město Louny 

nejvýhodnější. Ceny jsou stanoveny za předpokladu, ţe nebude budována kanalizace na 

odvádění vyčištěných vod do recipientu. § 38, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. však 

stanovuje, ţe vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze povolit jen výjimečně z 

jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci na základě individuálního 

posouzení jejich vlivů na jakost podzemních vod. 

 

I. varianta - DČOV s akumulační jímkou s čerpadlem - odvod vyčištěné odpadní vody do 

vodoteče. 

 

Odhad investičních nákladů DČOV s akumulační jímkou: 

DČOV     65 x 85.000 = 5,525.000 Kč 

akumulační jímka včetně čerpadla 65 x 25.000 = 1,625.000 Kč 

celkem      7,150.000 Kč 

 

Odhad provozních nákladů DČOV: 

el. energie - kaţdá DČOV 150 W 

65 x 0,15 x 24  234kWh/den á 4 Kč           341.640 Kč 

náklady za odběry a rozbory vzorků  

500 - 700 Kč  65 x 600 Kč   39.000 Kč 

servis a odvoz kalů    65 x cca1.000 Kč            65.000 Kč 

celkem               445.640 Kč/rok 
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II. varianta - DČOV se vsakovacím zařízením - vsakování vyčištěných vod na vlastním 

pozemku bez napojení na odvod vyčištěné odpadní vody do vodoteče. 

 

Odhad investičních nákladů DČOV se vsakovacím zařízením: 

DČOV     65 x 85.000 = 5,525.000 Kč 

vsakovací zařízení   65 x 35.000 = 2,275.000 Kč 

celkem      7,800.000 Kč 

 

Provozní náklady jsou přibližně stejné jako u předchozí varianty. 

 Celkové náklady na vybudování kompletní kanalizace jakékoli varianty vzniknou 

sečtením všech investičních nákladů jednotlivých variant. Například gravitační stoková síť 

se zakončením do ČOV, tlaková ( podtlaková ) kanalizační síť se zakončením do ČOV, či 

vybudování malých DČOV u jednotlivých objektů s následným dořešením vypouštění 

předčištěné odpadní vody. 

 Z pohledu obyvatel Nečich by nejlepší variantou bylo vybudování nové gravitační 

splaškové kanalizační sítě vyústěné do přečerpávací stanice, která by dopravovala odpadní 

vodu do vedlejší obce Dobroměřice, která je napojena na ČOV Louny. Tato varianta by ale 

městský rozpočet zatíţila nejvíce, jedná se o investici minimálně 15,000.000 Kč. Byl by to 

ale nejefektivnější způsob likvidace odpadních vod, který by splňoval veškeré nároky 

české i evropské legislativy. [ 7 ] 

4.2.  Analýza nákladů jednotlivých možností odkanalizování Brlohu 

  

 V Brlohu je takřka stejná situace jako v Nečichách, jen s tím rozdílem, ţe kvůli 

různě svaţitému terénu nelze vyuţít gravitační stokové sítě a ţe má městská část Brloh 

větší počet obyvatel. 

 

              stávající          výhled 

počet trvale bydlících obyvatel     75    85 

počet rekreantů       43    55 

celkem       118  140 
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I. varianta - Tlaková a podtlaková stoková síť splaškové kanalizace  

 

Odhad investičních nákladů tlakové kanalizace: 

1m kanalizace = 2.500 Kč         1.080 x 2.500  = 2,700.000 Kč 

domovní čerpací stanice  80 x 70.000 = 5,600.000 Kč 

celkem                8,300.000 Kč 

 

Odhad provozních nákladů tlakové kanalizace s připojením na ČOV: 

přímý materiál     50.000 Kč 

el. energie             85 kWh/den á 4 Kč              124.100 Kč 

údrţba a opravy  2 % z inv. nákladů           166.000 Kč 

osobní náklady     80.000 Kč 

odpisy   3,1 % z inv. nákladů           257.300 Kč 

celkem               677.400 Kč/rok 

 

Odhad investičních nákladů podtlakové kanalizace: 

1m kanalizace = 2.500 Kč         1.080 x 2.500  = 2,700.000 Kč 

podtlakové šachty s ventily  80 x 40.000 = 3,200.000 Kč 

podtlaková stanice               2,800.000 Kč 

celkem                8,700.000 Kč 

 

Odhad provozních nákladů podtlakové kanalizace s připojením na ČOV: 

přímý materiál     50.000 Kč 

el. energie 70 kWh/den á 4 Kč            102.200 Kč 

údrţba a opravy  2 % z inv. nákladů           174.000 Kč 

osobní náklady     80.000 Kč 

odpisy   3,1 % z inv. nákladů           269.700 Kč 

celkem               675.900 Kč/rok 
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Odhad investičních nákladů vybudování ČOV: 

Výstavba ČOV pro 140 EO cca 1,100.000 Kč 

 

II. varianta - DČOV s akumulační jímkou s čerpadlem - odvod vyčištěné odpadní vody do 

vodoteče. 

 

Odhad investičních nákladů DČOV s akumulační jímkou: 

DČOV     80 x 85.000 = 6,800.000 Kč 

akumulační jímka včetně čerpadla 80 x 25.000 = 2,000.000 Kč 

celkem                8,800.000 Kč 

Odhad provozních nákladů DČOV: 

el. energie - kaţdá DČOV 150 W 

80 x 0,15 x 24  288kWh/den á 4 Kč              420.480 Kč 

náklady za odběry a rozbory vzorků  

500 - 700 Kč  80 x 600   48.000 Kč 

servis a odvoz kalů    80 x cca 1.000             80.000 Kč 

celkem               548.480 Kč/rok 

 

III. varianta - DČOV se vsakovacím zařízením - vsakování vyčištěných vod na vlastním 

pozemku bez napojení na odvod vyčištěné odpadní vody do vodoteče. 

 

Odhad investičních nákladů DČOV se vsakovacím zařízením: 

DČOV     80 x 85.000 = 6,800.000 Kč 

vsakovací zařízení   80 x 35.000 = 2,800.000 Kč 

celkem                9,600.000 Kč 

 

Provozní náklady jsou přibližně stejné jako u předchozí varianty. 

 

 Vzhledem k těmto výpočtům je naprosto jasné, jaké varianty ve zmíněných 

městských částech Loun dostanou od zastupitelstva města zelenou. Srovnání vybudování 

centrálních čističek versus vybudování malých domovních čistíren je v tomto případě 

neobjektivní, protoţe, kaţdé řešení finančně i realizačně leţí na jiných subjektech. 
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Vybudování nové splaškové kanalizace a centrální ČOV by muselo financovat město 

Louny, zatímco domovní čistírnu si musí kaţdý obyvatel obce vybudovat na vlastní 

náklady sám. Tím pádem město Louny nemusí vynaloţit ţádné finanční prostředky a 

veškerou finanční zátěţ deleguje na občany, kteří i v případě, ţe by tyto domovní čistírny u 

svých domů vybudovali, nebudou mít problém odkanalizování vyřešený. Předčištěnou 

odpadní vodu nelze podle zákona o vodách vypouštět do vod podzemních, tudíţ ani do 

dešťové kanalizace v obci. Po té, co obyvatel Nečich nebo Brlohu vynaloţí řádově  

100.000 Kč za to, aby se choval ekologicky, nedostane povolení k vypouštění odpadních 

vod od Odboru ţivotního prostředí. Kdyţ uţ obyvatelé povolení k vypouštění odpadních 

vod dostanou, musejí kaţdý rok nechávat odebírat vzorky od hygienické stanice, nechat 

udělat rozbory kvality vody a tyto rozbory dokladovat. Toto řešení od začátku aţ do konce 

doprovází problémy, které musí řešit samotní obyvatelé obcí. [ 8 ] 

5. Environmentální dopad vypouštění odpadních vod 
 

 Odpadní vody dělíme na vody z bodových a plošných zdrojů znečištění. Bodové 

zdroje znečištění představují významný vliv na kvalitu vod jak povrchových, tak i 

podzemních.  

 Za bodové zdroje povaţujeme odpadní vody, které vznikají vypouštěním do 

kanalizací pro veřejnou potřebu, z energetiky, z průmyslu a ze zemědělských výrob. Trend 

vývoje mnoţství znečištění vypouštěného z bodových zdrojů do povrchových vod je 

hodnocen pěti základními ukazateli a vyjadřuje látkový odtok daného znečištění 

ovlivňující jakost povrchových vod. Organické znečištění je vyjádřeno ukazateli 

biochemickou spotřebou kyslíku (BSK5), chemickou spotřebou kyslíku (CHSK) a 

nerozpuštěnými látkami (NL), nutrienty reprezentují anorganický dusík a celkový fosfor. 

 V letech 1993–2008 došlo k celkovému poklesu vypouštěného znečištění z 

bodových zdrojů v ukazateli BSK5 o 92,4 % na 7 736 t v roce 2008, CHSK o 85,7 % na 45 

482 t v roce 2008 a NL o 88,7 % na 13 895 t v roce 2008. Zatímco v první polovině 90. let 

20. století klesalo mnoţství znečištění v odpadních vodách vypouštěných do povrchových 

vod hlavně v důsledku poklesu výroby, od poloviny 90. let 20. století se začal projevovat 

efekt rozsáhlé výstavby a modernizace čistíren odpadních vod. Vývoj od roku 2003 

vykazuje jiţ pouze pozvolný pozitivní trend. Vypouštěné znečištění v roce 2008 se sníţilo 

ve srovnání s rokem 2007 v ukazateli BSK5 o 122 t (o 1,6 %), CHSK o 3 392 t (o 6,9 %) a 
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NL o 2 179 t (o 13,6 %). Ke sníţení došlo téměř ve všech povodích, s výjimkou ukazatele 

BSK5 v povodí Labe a Moravy. Mnoţství znečištění přitékajícího na ČOV se jiţ statisticky 

významně nemění a vývoj produkovaného znečištění jmenovaných látek vykazuje od roku 

2003 víceméně stagnaci. Meziročně (2007/2008) kleslo mnoţství produkovaného 

znečištění pouze v ukazateli NL o 5,9 %. 

 Vzhledem k tomu, ţe velké zdroje znečištění mají ČOV jiţ vybudovanou nebo 

rekonstruovanou, týká se sniţování mnoţství vypouštěného znečištění především menších 

zdrojů, a proto je sniţování pozvolnější. 

 U takzvaných nutrientů – dusíku a fosforu – došlo také v 90. letech 20. století k 

významnému poklesu mnoţství vypouštěného znečištění z bodových zdrojů. Pokles byl 

ovlivněn především tím, ţe se v technologii čištění odpadních vod u nových a 

intenzifikovaných čistíren odpadních vod cíleně uplatňuje biologické odstraňování dusíku 

a biologické nebo chemické odstraňování fosforu. 

 Od roku 2003 dochází k pozvolnému sniţování mnoţství vypouštěných nutrientů. 

Ve srovnání s rokem 2007 se mnoţství vypouštěného znečištění meziročně sníţilo v 

ukazateli celkového fosforu. o 73 t (o 6,5 %), ale nepatrně zvýšilo v ukazateli 

anorganického dusíku o 136 t (o 1 %). V roce 2008 bylo mnoţství vypouštěného znečištění 

v ukazateli celkového fosforu 1 047 t a anorganického dusíku 14 193 t. Podíl na sníţení 

mnoţství vypouštěného fosforu lze přičíst také zákazu uvádění pracích prostředků s 

koncentrací fosforu větší neţ 0,5 % do oběhu vyhláškou č. 78/2006 Sb. v ČR od října 

2006. Dobrovolná dohoda o bezfosfátových výrobcích (s koncentrací fosforu do 0,1 %) 

platí jiţ od roku 2005, ale ne všichni výrobci se připojili. 

 Významný zdroj znečištění, zejména pokud jde o dusičnany, pesticidy a fosfor, 

představují rovněţ plošné zdroje, které v nejvyšší míře zastupuje zemědělské hospodaření 

a erozní splachy z terénu. Vliv na mnoţství těchto látek, které se dostane do vod, má 

dávkování hnojiv a aplikace přípravků na ochranu rostlin v zemědělské produkci a 

podmínky pro erozi na zemědělských půdách. Do budoucna lze předpokládat pouze 

pozvolné sniţování vypouštěného znečištění z bodových zdrojů. To vše díky skutečnosti, 

ţe velké zdroje znečištění jako jsou průmyslové podniky, všechna města nad 10 000 

ekvivalentních obyvatel atd., mají ČOV jiţ vybudovanou nebo rekonstruovanou. Zajištění 

čištění odpadních vod v menších obcích je totiţ časově i finančně náročnější a týká se 

menšího počtu obyvatel neţ v případě velkých měst. Vlivem poţadovaného terciárního 
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stupně čištění při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících čistíren odpadních vod lze 

předpokládat pokračování sniţování vypouštěných nutrientů.  

 Čištění odpadních vod vede ke sniţování mnoţství vypouštěného znečištění a je 

tedy zásadním nástrojem pro zlepšování jakosti povrchových vod. Od roku 1990 došlo v 

ČR k více neţ dvojnásobnému prodlouţení kanalizační sítě, a tím ke zvýšení podílu 

obyvatel připojených na kanalizační síť ze 72 na 81,1 % obyvatel ČR v roce 2008. 

Meziročně (2007/2008) došlo k prodlouţení kanalizační sítě o 1 015 km na 38 704 km a 

počet obyvatel připojených na kanalizační síť se tak zvýšil o 1,4 % na 8,5 mil. obyvatel. 

Prodluţování kanalizační sítě vykazuje intenzivnější trend oproti nárůstu podílu 

připojených obyvatel, jelikoţ kanalizace i čistírny odpadních vod ve větších městech jiţ 

byly většinou vybudovány a postupně je potřeba pokrýt menší obce, kde je koncentrace 

obyvatel niţší. I přesto dosud nejsou čištěny všechny odpadní vody vypouštěné do 

kanalizací. Podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace v období od roku 

2000 do roku 2008 víceméně stagnuje na úrovni 94–96 %. V roce 2008 bylo podle údajů 

ČSÚ čištěno 95,3 % odpadních vod z celkového mnoţství 509 mil. m3 odpadních vod 

vypouštěných do kanalizací (v roce 1990 byl podíl pouze 75 %). 

 Průměrná účinnost ČOV, tedy poměr mnoţství znečištění na přítoku a odtoku, je v 

ČR velmi vysoká,  v případě BSK5 a NL aţ 97 % odstraněného znečištění. Co se týče 

CHSK, je účinnost cca 94 %, celkového fosforu je odstraňováno 85 % a dusíkatých látek 

70 %. Hodnoty jsou obdobné jako v předchozích letech, coţ souvisí s prakticky 

dokončenou rekonstrukcí velkých ČOV a se stabilizovaným trendem v produkovaném 

znečištění v jednotlivých aglomeracích. 
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graf 1. Podíl obyvatel připojených na kanalizaci a kanalizaci zakončenou čistírnou 

odpadních vod v ČR[%] v letech 2000 až 2008 

 

 
Graf 2. Počet čistíren podle stupně čištění odpadních vod v ČR v letech 2002–2008 

 

 

 primární čištění = mechanické ČOV  
 sekundární čištění = mechanicko-biologické ČOV bez odstraňování dusíku anebo fosforu 
 terciární čištění = mechanicko-biologické ČOV s dalším odstraňováním dusíku anebo fosforu 
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 Stav ţivotního prostředí v České republice se po období kolísání na přelomu 20. a 

21. století od roku 2006 postupně zlepšuje. Pozitivní trend byl navíc v roce 2008 

doprovázen výrazným a v rámci 21. století unikátním sníţením zátěţí ţivotního prostředí 

způsobených poklesem výroby energie, poklesem produkce některých odvětví 

zpracovatelského průmyslu a v menší míře rovněţ sníţením spotřeby energie v dopravě. Je 

pravděpodobné, ţe se na tomto vývoji podílelo zpomalení hospodářského růstu a následný 

ekonomický pokles v průběhu 4. čtvrtletí 2008 v důsledku stále trvající globální 

ekonomické krize. Pokračuje pokles znečišťování povrchových vod a zlepšuje se jejich 

jakost, klesají odběry povrchových vod pro veřejné zásobování a stoupá vybavenost 

obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou. [ 13 ]   
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6. Závěr 
  

Na závěr této práce bych rád poděkoval paní Ing. Novákové z Odboru ţivotního prostředí 

Městského úřadu v Lounech za zprostředkování podkladů pro tuto práci. Dále bych chtěl 

poděkovat paní Vašatové z lounské čistírny odpadních vod za poučnou exkurzi po 

rekonstruované ČOV Louny, bez které bych si jen těţko dovedl představit, jak ve 

skutečnosti takové zařízení vypadá a hlavně pracuje 

 V dnešní době se velmi často mluví o ekologii, environmentální politice a o 

ţivotním prostředí. Já osobně jsem přesvědčen, ţe propagace ekologie, ţivotního prostředí 

a zdravého ţivotního stylu se stává nutností a byl bych rád, kdyby  všichni lidé přistupovali 

k planetě Zemi s velkou mírou odpovědnosti za její zachování i pro další generace.  

  Z těchto důvodů jsem pro svou Bakalářskou  práci zvolil právě jedno z klíčových 

témat ochrany ţivotního prostředí, kterým je nepochybně poţadavek na ekologické 

nakládání s odpadními vodami jako nutný předpoklad navracení nezávadné vody do 

přírody po jejím vyuţití v rámci lidské činnosti. 

 Poukázal jsem proto na základní právní normy, kterými je nakládání s odpadními 

vodami upraveno a na základní poţadavky stanovené Směrnicemi Evropské unie, kterými 

je Česká republika vázána. Povaţoval jsem téţ za nutnost poukázat na technologie, kterými 

je moţno při jejich správném pouţití dosáhnout navracení znečištěné vody do přírody a na 

některé problémy spojené s provozem těchto zařízení, jakoţ i náročnost na jejich výstavbu 

a provoz.  

 Nikoliv nevýznamnou součástí mé práce je popis likvidace odpadních vod na 

regionální úrovni, konkrétně pro oblast Louny, kdy jsem chtěl poukázat na těţkosti s 

dodrţením zákonných poţadavků na čistění odpadních vod v malých obcích obecně, 

konkrétně potom pro osady spravované městem Louny.  

 V této souvislosti poukazuji na to, ţe jsem nesouhlasil s rozhodnutím 

představenstva města Louny o způsobu odkanalizování osad Nečichy a Brloh, ve kterém 

spatřuji neoprávněné přesouvání odpovědnosti za splnění poţadavku na čistění odpadních 

vod ve smyslu zákona i příslušné Evropské směrnice na jednotlivé občany těchto osad, na 

které je přesouvána nejenom zátěţ finanční, ale i povinnost zajištění technického řešení 

včetně stavebního řízení a v neposlední řadě celá řada povinností, vztahujících se k 

vlastnímu provozu DČOV. Veškeré diskuse na toto téma s představiteli města Louny  však  
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narazily pouze na nepochopení, odpor a dokonce přímo aroganci v podobě výroku starosty 

města, který prohlásil na jedné z těchto veřejných diskusí, cituji: " Kdyţ se vám to nelíbí, 

tak zdejší domy prodejte a jděte bydlet do města." Jsem přesvědčen, ţe tímto způsobem se 

ale problémy řešit nedají  a je třeba hledat řešení přijatelná a téţ do budoucna správná. 

  I s ohledem na vyjádření některých kompetentních osob z řad odborníků, kteří 

působí na městském úřadu, ţe zřízení DČOV v těchto osadách není správným rozhodnutím 

i já povaţuji za nejsprávnější řešení připojení přilehlých obcí na městskou jednotnou 

kanalizaci, která ústí do nově modernizované ČOV Louny. Ta dosahuje lepších výsledků v 

čištění odpadních vod a je to řešení trvalé s výhledem na několik desetiletí do budoucna. S 

DČOV jsou jen samé starosti společně s vysokými provozními náklady a nikdo dnes neví, 

jak dlouho ještě bude legislativa povolovat vypouštění předčištěných odpadních vod z 

DČOV do povrchových vod, natoţ do dešťových kanalizací. 
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