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Anotace 

Účelem diplomové práce bylo posouzení vnějších vlivů na kvalitu odpadních vod na 
výustích jednotné kanalizace města Ostravy. V práci jsou řešeny jednotlivé lokality, 
současný stav jejich kanalizace, měření průtoku v daných lokalitách, zhodnocení výsledků 
a jsou zde uvedeny tabulky s rozbory vzorků odpadních vod. 

Klíčová slova 

Kanalizace, odpadní voda, kanalizační řád, průtok odpadní vody. 

Summary 

The purpose of this thesis was to external influences on the assessment of the quality of 
wastewater to sewage outfalls single city of Ostrava. The paper dealt with individual sites, 
the current state of the drains, measure the flow of the sites, evaluate the results and tables 
are presented with analyzes of samples of wastewater. 
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Seznam použitých zkratek 

OVAK a. s.  Ostravské vodárny a kanalizace akciová společnost 

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

BSK5  Biochemická spotřeba kyslíku 

N-NH4  Amoniakální dusík 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí  

GISMO Geografický informační systém města Ostravy 

Seznam jednotek 

mg. l-1  miligram na litr 

kg. den-1 kilogram za den 

t. rok-1  tun za rok 

m3.s-1  metr krychlový za sekundu 

m3.rok-1 metr krychlový za rok 

m3.den-1 metr krychlový za den 

m3.hod-1 metr krychlový za hodinu 

m2  metr čtverečný 
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1.  Úvod 

Městské odvodnění je jeden ze základních prvků, který zajišťuje vysokou životní úroveň, 
komfort a ochranu zdraví obyvatel. Populace za poslední léta velmi přibylo, a s tím se 
zvyšují i nároky na odkanalizování měst a obcí. Většina lokalit má kanalizační systémy, 
které v současné době nevyhovují požadavkům, které jsou na tyto systémy kladeny a 
hlavně nevyhovují požadavkům na životní prostředí. Dochází k rekonstrukcím, obnovám, 
dostavbám a optimalizacím v kanalizačních systémech, aby bylo docíleno vysoké a 
požadované úrovně vodního hospodářství.  

Práce se zabývá posouzením vnějších vlivů na kvalitu odpadních vod na výustích jednotné 
kanalizace na území města Ostravy. Obsahuje základní popis lokalit (terén, celková 
morfologie, zda se na zkoumaném území vyskytuje průmysl), popis samotné stokové sítě 
(dimenze, typ materiálu, objekty na síti), popis monitoringu a jejich oblastí (vzorkování 
výustí). Práce dále obsahuje odhalení potenciálních znečišťovatelů a návrh opatření na 
zlepšení stavu na stokové síti. [1], [2] 
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2.  Popis současného stavu odkanalizování města Ostravy 

Zkoumané lokality se nachází na území města Ostrava. Toto město je třetí největší v České 
republice, je převážně odkanalizováno jednotnou kanalizací. Oddílná kanalizace, byla 
budována u nových sídlišť. Na kanalizaci města je připojeno přes 300 000 obyvatel, je 
vybudován důmyslný kanalizační systém, který je z části zakončen čistírnou odpadních 
vod, nebo je odpadní voda svedena přímo do recipientu. Některé okrajové i vnitřní části 
města, jsou řešeny pomocí systému žump. Jedná se o bezodtokové systémy, které v rámci 
asanace staré zástavby, vnitřních části města, jsou postupně rušeny. [2], [3] 

Výusti, nacházející se na území města Ostravy a v okolí, jsou pod správou podniku 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen OVAK a.s.). OVAK a.s. spravuje 61 výustí. 
S tím souvisí správní požadavky, které jako společnost musí dodržovat. [2], [3] 
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2.1.  Popis výustě Dalimilova II.  

Výusť Dalimilova II., se nachází v blízkosti ulice Dalimilova v Radvanicích, pomocí ní je 
odkanalizováno povodí pro danou výusť. Výusť Dalimilova II. je zakončena v přilehlém 
toku Mošňok (Obrázek č. 1), který lemuje stejnojmennou ulici a vlévá se do toku Lučina 
z pravé strany směrem po toku vody. [3] 

Obec Radvanice, je součástí statutárního města Ostrava a tvoří místní část městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, ležící na jihovýchodním okraji města Ostravy. Oblast 
výustě Dalimilova II., je převážně zastavěna rodinnou zástavbou a spadá do katastrálního 
území obce Radvanice. [4] 

 

Obrázek č. 1: Umístění výustě Dalimilova II. v prostoru [3] 

2.1.1.  Současný stav kanalizace výustě Dalimilova II. 

Z podrobných statistik kanalizace lze usoudit, že se jedná o jednotnou kanalizaci 
s gravitační dopravou odpadní vody, ukončenou výustí do toku Mošňok. Dimenze 
kanalizační sítě je převážně o velikosti 600x900 vejčitého profilu, použitý materiál je 
beton. Kanalizační potrubí, napojené na řad vedoucí do recipientu, jsou různé velikosti, 
materiálu i profilu. Většinou kruhového profilu o jmenovité světlosti DN 300, 400 
z betonu. [2], [3] 
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2.2. Popis výustě Elektrárna Svoboda 

Výusť Elektrárna Svoboda se nachází v městské části Ostrava - Přívoz. Tato výusť je 
zakončena v toku Ostravice (Obrázek č. 2), a to z levé strany po směru toku vody. Tok 
Ostravice lemuje přilehlý areál koksovny Svoboda a vlévá se do toku Odry z pravé strany, 
směrem po toku vody. Kanalizační systém odvádí odpadní vodu z přilehlých ulic a splachy 
z povrchu areálu koksovna Svoboda. [2], [3] 

 

 

Obrázek č. 2: Umístění výustě Elektrárna Svoboda. v prostoru [3] 

2.2.1.  Současný stav kanalizace výustě Elektrárna Svoboda 

Jedná se o jednotnou kanalizaci s gravitační dopravou odpadní vody, ukončenou výustí do 
toku Ostravice. Kanalizační sít je o velikosti 1800 milimetrů kruhového profilu (materiál 
beton). Kanalizace, které jsou napojeny na řad vedoucí do recipientu, jsou různého profilu, 
velikosti a materiálu (kruhového profilu o jmenovité světlosti DN 300, materiál beton, 
kamenina, polyvinylchlorid a vejčitého profilu o velikosti 600x900 matriál beton). [2], [3] 

 



Bc. Dagmar Venglařová: Posouzení vnějších vlivů na kvalitu odpadních vod na výustích 

jednotné kanalizace města Ostravy 

2012  5 
 

3.  Vytipování problému  

Problémem výustí Dalimilova II. a Elektrárna Svoboda je, že nesplňují podmínky, které 
jsou stanoveny v kanalizačním řádu a zákonech. Dle analýzy odpadních vod z jednotlivých 
výustí bylo zjištěno překročení limitních koncentrací znečištění, a to hlavně CHSKCr, 
BSK5, NL, N-NH4. Překročení limitních koncentrací znečištění vod vypouštěných do vod 
povrchových je trestáno sankcemi, hlavně proto, že správce kanalizační soustavy porušuje 
povolení pro vypouštění odpadních vod do toku. Kvalita odpadní vody a dodržování 
kanalizačního řádu je přísně hlídána Českou inspekcí životního prostředí, a také úřady 
daného města. [3] 
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4.  Principy řešení 

Odpadní voda, odváděna kanalizační soustavou zakončenou výustí, musí splňovat jakostní 
podmínky dány vodoprávním úřadem a stanoveny zákonem. Tyto podmínky jsou sepsány 
v daném kanalizačním řádu, který je vypracováván správcem kanalizační soustavy. 
V tomto případě jsou to Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodržování podmínek je 
hlídáno a porušení trestáno vysokými pokutami.[2] 

4.1.  Česká inspekce životního prostředí 

Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) je oddělení státní správy. Byla 
založena roku 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. – ze dne 19. června 1991 O České inspekci 
životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Je pověřena sledováním zákonných 
norem v oblasti životního prostředí. Zabývá se také dodržováním závazných rozhodnutí 
správních orgánů životního prostředí. ČIŽP je řízena Ministerstvem životního prostředí 
ČR. [5] 

Dle §94 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. - ze dne 28. června 2001, je znečišťovatel 
povinen do 15. února předat české inspekci životního prostředí poplatkové přiznání za 
uplynulý kalendářní rok. V přiznání musí být uvedeny údaje o množství znečišťujících 
ukazatelů, které podléhají zpoplatnění, jejich koncentrace ve vypouštěných odpadních 
vodách, a také objem vypouštěných odpadních vod. [6] 

 

4.2. Kanalizační řád 

Kanalizační řád, je dokument, sepsán za účelem stanovení podmínek pro povolení 
producentům odpadních vod vypouštět odpadní vody do kanalizace z určitého místa, 
v určitém množství, a také v určité koncentraci znečištění. Tyto činnosti jsou v souladu 
s právními normami, zejména se zákonem č. 274/2001 Sb. - ze dne 10. července 2001 o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb. - ze dne 28. 
června 2001 o vodách v platném znění. Měly by být plněny podmínky vodoprávního 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Cílem kanalizačního řádu je 
vytvoření technických a právních podmínek, pro hospodárné užívání stokové soustavy. 
Kanalizační řád je vypracováván správcem infrastruktury daného města. Zde se jedná o 
město Ostrava, které vlastní infrastrukturu a správcem infrastruktury je podnik Ostravské 
vodárny a kanalizace a. s. Schvalován je magistrátem města Ostravy, odborem ochrany 
vod a půdy. [2] 
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4.2.1. Obsah kanalizačního řádu 

Obsah kanalizačního řádu je v souladu s vyhláškou MZ č. 428/2001 Sb. - ze dne 16. 
listopadu 2001, kterou je prováděn zákon č. 274/2001 Sb. - ze dne 10. července 2001 o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. [7] 

Kanalizační řád obsahuje: 

• Popis území. 

• Technický popis stokové sítě. 

• Mapové přílohy. 

Velmi důležité je stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění a nejvyšší přípustné 
množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu. [7] 

4.3. Nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství 

odpadní vody 

Z nařízení vlády č. 23/2011 Sb. – ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády 
61/2003 Sb., O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 
do kanalizací a citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., z vodního 
zákona č. 254/2001 Sb. - ze dne 28. června 2001 a ze zákona o vodovodech a kanalizacích 
č. 274/2001 Sb. - ze dne 10. července 2001 a z vyhlášky č. 428/2001 Sb. – ze dne 16. 
listopadu 2001, vyplývají podmínky a požadavky na složení odpadních vod vypouštěných 
do kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody, které by byly vypouštěny do 
kanalizace a nesplňovaly by jakostní podmínky a bylo by nutné je předem předčistit, 
mohou být do kanalizace vypouštěny, jen se souhlasem provozovatele a platným 
povolením vodoprávního úřadu. Povolení bude uděleno jen tehdy, když bude zajištěno 
předčištění vod na míru znečištění uvedené v kanalizačním řádu. [2] 

4.4. Měření na kanalizační síti 

Odpadní voda je kontrolována souborem daných činností. Součástí těchto činností je 
měření objemu (průtoků) a sledování jakosti vod včetně hodnocení nasbíraných dat. [1] 
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4.4.1. Kontrola jakosti odpadních vod 

Každý, kdo vypouští odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu, je povinen 
provádět kontrolu vypouštěných vod. U znečištěných vod je sledována její kvalita. Správce 
kanalizační soustavy zajišťuje odborný odběr vzorků odpadních vod. Odběry jsou 
prováděny ručně nebo pomocí automatických vzorkovačů pracujících v režimu, který 
ukládá kanalizační řád a povolení pro vypouštění odpadních vod. Každá zakázka je 
ekonomicky zhodnocena a rozbory vzorků jsou prováděny v akreditované laboratoři. Tyto 
laboratoře musí mít platné osvědčení o akreditaci, aby byly způsobilé pro provádění 
rozborů vzorků odpadních vod. Pokud by zákazník nechtěl využít služeb kvalifikovaného 
vzorkovače, je důležité předem kontaktovat laboratoř, kde bude zákazník seznámen 
s podmínkami správného odběru. Odběry odpadních vod by měly být provedeny pomocí 
vzorkovnic k tomu určených (Obrázek č. 3). Vzorky jsou po odběru dopraveny do 
laboratoře s vyplněnou objednávkou a žádankou. [1], [2] 

 

Obrázek č 3: Vzorkovnice na odpadní vodu [3] 

Limity znečištění, množství vypouštěných odpadních vod, povolené koncentrační hodnoty 
znečištění a teplota vypouštěných vod do kanalizace jsou stanoveny v kanalizačním řádu 
daného správce. Při zjištění překročení limitů z vlastních rozborů vzorků, je správce sítě 
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povinen vše oznámit vodoprávnímu úřadu Magistrátu města a to nejpozději do tří dnů od 
obdržení rozborů nebo zjištění překročení limitů. Dle § 38 zákona o vodách č. 254/2001 
Sb. – ze dne 28. června 2001 stanoví vodoprávní úřad v povolení pro vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, nejvyšší přípustné hodnoty 
množství a znečištění odpadních vod. Při vydávání povolení pro vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových, je úřad vázán ukazateli stanovující stav vod ve vodním toku, 
normami environmentální kvality, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění vod a 
dalšími. [2], [6] 

Způsob odběrů vzorků a vyhodnocování výsledků: 

Odebraný vzorek (Obrázek č. 4) musí mít reprezentativní jakost vody. Místa odběrů jsou 
kontrolní profily, jako například revizní šachty. Rozsah ukazatelů jakosti vypouštěných 
vod jsou stanoveny v kanalizačním řádu. Také jsou v něm stanoveny nejnižší četnosti 
kontroly jakosti vod dle největších bezdeštných průtoků. Náklady, na odběry a kontroly 
jakosti vypouštěných odpadních vod, jsou hrazeny producentem odpadních vod. 
Vyhodnocování výsledků zahrnuje výpočet, aritmetický průměr a nejvyšší hodnoty 
sledovaných ukazatelů. Součástí vyhodnocování výsledků je výpočet bilancí- látkového 
znečištění pro jednotlivé ukazatele udávané v kg. d-1, t. rok-1. [1], [2] 

 

Obrázek č. 4: Ruční odběr vzorku odpadní vody [3] 
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4.4.2. Měření průtoků a objemů odpadních vod 

Dle § 38 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. – ze dne 28. června 2001 je ten, kdo vypouští 
odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, povinen měřit objem vypouštěných 
odpadních vod a míru znečištění. Výsledky měření jsou předávány vodoprávnímu úřadu, 
který povolení pro vypouštění vydal také příslušnému správci povodí a pověřenému 
odbornému subjektu. [6] 

Průtoky a objemy vod jsou měřeny pomocí přenosných ultrazvukových průtokoměrů 
(Obrázek č. 5). Tyto měřidla musí být kalibrována před měřením. Měření průtoků a 
objemů je prováděno pomocí měrných objektů, objekty jsou stavěny u výustí vod 
s největším bezdeštným průtokem nad 0,005 m3. s-1. V ostatních případech jsou budovány 
kontrolní profily. Měrné objekty jsou budovány také u velkokapacitních parkovišť za 
účelem měření množství vypouštěných odpadních vod s předpokládaným množstvím 
větším než 10 000 m3. rok-1. Měrné objekty jsou určeny nejen pro měření průtoků a 
objemů vod, ale také pro kontrolu jejich jakosti. Průtokoměry jsou vybaveny zařízeními 
pro zaznamenávání dat, ty jsou evidována po dobu dvou let, a na požádání předložena 
danému žadateli. Měrné objekty musí být zabezpečeny před nepovolanou manipulací, nebo 
před poškozením. Kontrolní profily slouží k měření objemu protékající vody a odebrání 
reprezentativního vzorku odpadní vody. Profily jsou osazeny přenosnými měřícími 
zařízeními. Pro správné měření průtoků je nutné přístroje kontrolovat nejméně jednou 
ročně, a to u měrných objektů, u kontrolních profilů jednou za dva roky. Správnost měřidel 
je stanovena předpisem č. 505/1990 Sb. o metrologii. Provozovatelé mají právo funkčnost 
a správnost měřidel kontrolovat sami, je nutné jim zpřístupnit měřící zařízení. [1], [2] 

4.5. Balastní a dešťové vody 

Kanalizační soustavou nejsou odváděny jen splaškové odpadní vody z urbanizovaného 
území, ale také vody, které se do kanalizace dostávají přes netěsnosti v materiálu potrubí a 
dešťovými vpustěmi. Balastní vody působí negativně na stokový systém, dochází 
k naředění splašků a ochlazení odpadních vod, představují velké procento celkového 
množství odpadních vod a to hlavně u starších kanalizačních systémů. V momentě, kdy se 
voda srážková dotkne povrchu, stává se vodou povrchovou a na povrchu dochází 
k znečištění těchto vod, dle výkladu vodního zákona se vody stávají odpadními. Odvod 
srážkových vod do kanalizace je zpoplatněn. Platba je vypočítávána součinem ploch 
nemovitostí, koeficientu odtokovosti, hodnotou dlouhodobého srážkového úhrnu pro danou 
lokalitu a cenou stočného. [8], [9] 
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4.5.1. Výpočet teoretického množství srážkových a odpadních vod 

odváděných do kanalizace 

Množství odpadních vod přitékající do kanalizace: [7] 

Výpočet množství odpadních vod je počítáno dle potřeby vody vypočtenou pro tu danou 
oblast. 

, é = ∙ ∙      (1) 

kde  Qp, obyvatelé je průměrná denní potřeba vody pro obyvatele, 

PO- počet obyvatel, 

SPV- specifická potřeba vody pro obyvatele 

 

, = ∙ ∙      (2) 

kde  Qp, vybavenost je průměrná denní potřeba vody pro občanskou technickou vybavenost, 

PO- počet obyvatel, 

SPV- specifická potřeba vody pro občanskou technickou vybavenost 

 

= ∙ ∙     (3) 

kde  Qm je maximální denní potřeba vody, 

Qp- průměrná denní potřeba vody, 

kd- součinitel denní nerovnoměrnosti (do 1000 obyvatel je kd 1,50) 

 

=
∙

∙ ℎ     (4) 

kde  Qhmax je maximální hodinová potřeba vody 

Qm- maximální denní potřeba vody 

k- součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti (do 1000 obyvatel je k 1,8) 
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Množství srážkových vod odvedených do kanalizace:  

Pro výpočet množství srážkových vod je zapotřebí znát plochu povodí, jednotlivé typy 
ploch, pro které jsou určené specifické hodnoty odtokového součinitele a dále dlouhodobý 
úhrn srážek pro danou oblast. [10] 

Odtokový součinitel dle druhu ploch: 

A- zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy (stavby, asfaltové nebo betonové 
povrchy, spárovaná dlažba). Součinitel odtoku je roven 0,9. 

B- lehce propustné zpevněné plochy (dlažba nespárovaná nebo dlažba z lomového 
kamene, štěrkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi 
nebo pohybu vozidel). Součinitel odtoku je roven 0,4. 

C- plochy kryté vegetací. Součinitel odtoku je roven 0,05. 

= ℎ ∙ ý	 č 	     (5) 

kde SR je redukovaná plocha. Jednotlivé redukované plochy se poté sečtou. 

áž = č 	 ∙ ℎ ý	 áž ý	úℎ 		 ∙ 	   (6) 
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5.  Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené 

varianty řešení 

Shodnocení řešení je založeno na výsledcích měření průtoků odpadních vod a rozboru 
vzorků odpadních vod. Vyhodnocení průtoku je vyhotoveno v tabulkách a grafech 
přiložených k diplomové práci. Rozbory odpadních vod jsou v této práci vyhotoveny a 
zhodnoceny v tabulkách a grafech. Práce je také doplněna o tabulky a grafy množství 
srážek pro dané lokality. 

Monitoring stokových sítí blíže popsali Ing. Karel Pryl, Ing. Milan Suchánek, Ing. Jaroslav 
Kinkor v článku ,,Proč realizovat monitoring na stokových sítích.” Autoři popisují 
monitoring stokových sítí a jejich objektů. Prezentují, jak lze získat na základě analýzy 
měřených dat, informace o chování stokové sítě nebo jejich objektů. Cílem měření bylo 
ukázat, co vše lze vyhodnotit ze získaných dat monitoringu sítě. Data slouží jako zdroj 
informací o chování stavu stokové sítě a jejich objektů za běžných i extremních podmínek, 
dále je využívají projektanti, konzultanti a hlavně správci stokové sítě. [11] 

Jaké množství znečištění vypouštěné do vod povrchových je řešeno v článku ,,Vypouštěné 
znečištění do vod povrchových - způsoby jeho zjišťování a vykazování podle platných 
právních předpisů a statistických programů.” Autor Ing. A. Kult se věnuje sběru informací 
o vypouštěném množství odpadních vod a jejich znečištění v oblasti České republiky. Sběr 
informací je zajišťován několika způsoby, které nejsou mezi sebou provázány, což 
způsobuje značné problémy. Řada znečišťovatelů údaje nevyplní správně a z toho vyplývá, 
že souhrnné údaje pro Českou republiku jsou mnohem nižší, než je skutečný stav. Na 
základě provedených zjištění bylo vyhodnoceno, že stav znečištění je kritický. [12] 

Jednou z možností redukce znečištění povrchových vod je, zaměřit se na možnost 
vsakování vod. V článku ,,Možnosti redukce znečištění povrchových smyvů z komunikace 
a parkovišť vsakováním” se autoři Ing. M. Rozkošný PhD., Ing. D. Beránková a J. 
Svobodová, věnují výzkumu zaměřeným na sledování jakosti povrchových smyvů 
z komunikací a parkovacích ploch za rok 2008 a 2009. [13] 

Proces vsakování předčištěných odpadních vod do horninového prostředí byl popsán 
v článku ,,Vliv vsakování předčištěných odpadních vod na povrchové vody” od autorů 
Mgr. P. Eckhard a Ing. K. Poláková. Sledovány byly tři lokality s rozdílnými přírodními 
podmínkami. Tato technologie za vhodných podmínek může výrazně snížit dopad 
vypouštěných komunálních odpadních vod na kvalitu povrchových vod. Výsledky 
dokazují, že vsakování může být za vhodných podmínek ke kvalitě vod šetrnější než přímé 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových. [14] 
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Problémem nejsou jen přímé smyvy do vod povrchových, ale kanalizace s výustěmi do vod 
povrchových s větším procentem balastních vod ovlivnující kvalitu odpadních vod. 
Monitoringu balastních vod se věnovali autoři Ing. V. Bareš PhD a kolektiv v článku 
,,Dlouhodobý monitoring balastních vod na základě denního kolísání hmotnostního toku 
polutantu.” Metoda kvantifikace je založena na změně hmotnostního toku polutantu a 
kontinuálního vzorkování množství a kvality odpadní vody. V článku se věnují i otázkám 
ekonomické efektivnosti metody kvantifikace, výběru vhodného polutantu a optimální 
časový krok měření. Odpovědi byly hledány v experimentálním povodí pražského 
stokového systému a to, po dobu 3 měsíců. Pro analýzu byla použita sonda, výsledky 
měření ukazují na větší podíl infiltrovaných vod na minimálním nočním průtoku. 
Vzhledem k celkové nejistotě metody a problematickému provozu sondy, jsou základní 
výhody metody trochu potlačeny. Studie se věnuje také klasické metodě, tam kde je 
předpoklad vyššího podílu splaškové vody na nočních průtocích, lze pro stanovení 
balastních vod využít klasickou metodu na základě měření minimálních nočních průtoků. 
Představena metoda je schopna separovat jednotlivé složky denního hydrogramu odpadní 
vody, ale při dlouhodobém monitoringu je vhodné ji kombinovat s klasickou metodou 
(měřením minimálních nočních průtoků). [15] 

Jak posoudit stokový systém a hlavně odtok v povodí a stavebně - technický stav sítě je 
vysvětlen v článku ,, Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí Část II. - 
Řešení odtoku v povodí a stavebně - technický stav stokové sítě.” od autorů Ing. D. 
Stránský PhD a kolektiv. Článek se věnuje dvěma základním vodohospodářským úlohám. 
Je řešen povrchový odtok v povodí a stavebně - technický stav stokové sítě. U každé úlohy 
jsou uvedeny ukazatele a jejich cílové hodnoty, ty jsou určeny na základě platné legislativy 
České republiky. [16] 

Využití srážkových vod. Jedná se o reakci na zákaz odvádění dešťových vod do 
kanalizace. Využití dešťových vod je popsáno v článku ,,Využívání dešťové vody (II) - 
možnosti použití dešťové vody a části zařízení“. Autor Ing. Denisa Dvořáková se zabývá 
možností využití dešťových vod v budovách a podrobně popisuje části zařízení pro využití 
dešťové vody. Článek je zaměřen na využití vod pro zavlažování, praní, domácí údržbu, na 
splachování záchodů a na zařízení k tomu určené. [17] 

V článku ,,Využiti srážkových vod z povrchového odtoku“ od autorky Doc. Ing. Zuzany 
Vranayové, CSc. je definován návod na ekonomické zhodnocení možnosti využití 
srážkových vod. Článek obsahuje údaje potřebné k dimenzování systému využití 
srážkových vod. Dále je uvedena velikost zásobníku na srážkovou vodu a zhodnocení 
ekonomických přínosů. [18] 

V článku ,,Retence srážkových vod v objektech z plastových bloků“ je řešen systém 
podzemních retenčních nádrží. Článek se zabývá dvěma retenčními nádržemi, a to nádrž 
z bloku s nátokem přímo do bloku a nádrže z bloku se spodní rozváděcí drenáží a jejich 
konfiguraci. [19] 
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Co nám brání v hospodaření s dešťovými vodami? Je rozebráno ve stejnojmenném článku 
autorem Jiřím Vítekem. Vodohospodářským přístupem k dešťové vodě je, že ji hned, 
jakmile spadne na pozemek, odvedeme do kanalizace, toku nebo potoku. Principem 
nového systému, je snaha postarat se o dešťovou vodu tam, kde spadne. Tato teorie je blíže 
popsána v tomto článku. [20] 

Budoucnost v nakládání s odpadními vodami je v jejich znovu využití. V článku ,,Odpadní 
vody jako zdroj surovin“ od autora Ing. Karel Plotěný je popsáno znovu využití odpadní 
vody. Základem znovu využití odpadních vod je jejich rozdělení podle původu. Například 
na úrovni domácností je odpadní voda dělena na černou, hnědou, žlutou a šedou. Přičemž 
hnědá, černá a žlutá jsou nositeli živin a energie, šedá je pak voda méně zatížená 
znečištěním. A protože je jí největší množství, přemýšlí se především nad problémem její 
recyklace. [21] 

Podrobnější informace o recyklaci a znovu využití odpadních vod je uvedeno v článku 
,,Wastewater reclamation, recycling and reuse: Past, present, and future“ Přehled 
významných studií, které tvoří základ pro současné regulační postupy a technologické 
inovace jsou v článku uvedeny. [22] 

V zemích s nedostatkem pitné vody, již byly rozjety projekty na znovu využití odpadních 
vod. Článek ,,Treated municipal wastewater reuse in vegetable production“ autoři popisují 
využití odpadních vod v oblastech chudých na vodu, jako jsou středomořské oblasti. Celý 
projekt byl zaměřen na rostliny konzumované lidmi. Studie probíhala v Itálii na Sicílii, 
zkoumány byly vzorky ovoce a zeleniny a výsledky byly zaznamenány. Analýza potvrzuje, 
že odpadní vody mohou být použity jako další vodní zdroj. [23] 

Podobnou analýzou se zabývali v Jižní Africe. V článku ,,Treated wastewater reuse in 
South Africa: Overview, potential and challenges“ se autoři věnují výzvě na využití 
odpadních vod pro zavlažování a pro průmyslové procesy. Článek dále informuje a 
doporučuje, jaké parametry by před použitím vod měly být řešeny. [24] 

Jednotlivé parametry jsou zkoumány v článku ,,Wastewater reuse and risk: definition of 
key objectives“. V článku jsou blíže popsány chemické a mikrobiální parametry k určení 
požadované úrovně pro znovu využití odpadní vody. [25] 

O využití recyklované odpadní vody se zajímali i v Pekingu. Článek ,,Analysis of 
wastewater reuse potential in Beijing“ se zabývá množstvím odpadních vod, které by 
mohly být dále použity. Analýza ukazuje, že využití vod by mohlo být na vysoké úrovní a 
hlavními odběrateli by mohli být zemědělci a další. [26] 

V Číne je podobná situace jako v Japonsku. O znovu využití vod v Číně je více rozebráno 
v článku ,,Strategic zoning for urban wastewater reuse in China“. Autor popisuje rozvoj 
znovu využití, který je nutno strategicky regulovat, jelikož prostorové rozdíly mezi zdroji 
jsou různé v celé oblasti, a proto je obtížné použít stejný postup pro celou zemi. Území 
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bylo rozděleno na jednotlivé oblasti s různým vzorem rozvoje znovu využití odpadních 
vod. Jednotlivé podmínky jsou dále v článku rozebrány. [27] 

5.1. Zařízení na měření průtoku odpadní vody 

Měření průtoků odpadních vod u jednotlivých výustí probíhalo pomocí přenosných 
průtokoměrů ISCO 2150, výrobního čísla: 210K00281 (Obrázek č. 6) a Sigma 950 AV 
(Obrázek č. 5). 

 

Obrázek č. 5: Ultrazvukový průtokoměr Sigma 950 AV [28] 
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Obrázek č. 6: Průtokoměr ISCO 2150 [3] 

5.2.  Vyhodnocení dat z průtokoměrů za měřené období 

Data jsou vyhodnocena za rok 2010, 2011, 2012. Měření probíhalo po dobu 7 až 9 dnů za 
průměrných povětrnostních podmínek bez intenzivních srážek. Měření bylo provedeno 
pracovníky Ostravských vodáren a kanalizací a. s. v souladu s vyhláškou č. 293/2002 Sb. - 
ze dne 14. června 2002, o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 
[3] 

Pro výpočet ročního objemu odpadní vody byl použit vzorec: [3] 

č í = ý í ∙ č 	 ý ů	 	 	 / 	  (7) 
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5.2.1.  Vyhodnocení naměřených dat pro oblast výustě Dalimilova II. 

Měření probíhala pro oblast výustě Dalimilova II. Celková plocha povodí výustě, která je 
označena fialovou barvou (Obrázek č. 7), vychází na 210260 m2 se 785 obyvateli. Tyto 
podklady vychází z informací GISMO. Potřeba vody v této lokalitě vychází ze směrných 
čísel, a to přibližně 130 l/osobu/den. Celková denní potřeba vody pro obyvatele činní 117,8 
m3/den. Množství splaškových vod je rovno celkové denní potřebě vody pro danou oblast 
(Tabulka 2). Atmosférické srážky, které se dostávají do prostoru kanalizace, se stávají 
odpadními vodami. Dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. – ze dne 16. listopadu 
2001, je množství srážkových vod, které se dostanou za rok do kanalizace 41111,93 m3/rok 
(Tabulka 1). Tudíž celkové množství splaškových vod z dané oblasti je rovno 84090,73 
m3.rok-1.[3] 

 

Obrázek č. 7: Vyznačené povodí pro výusť Dalimilova II. [3] 
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Množství srážkových vod odvedených do kanalizace pro oblast Dalimilova II. : 

Pro výpočet množství srážkových vod je zapotřebí znát plochu povodí a jednotlivé typy 
ploch, pro které jsou určené specifické hodnoty odtokového součinitele a dále dlouhodobý 
úhrn srážek pro danou oblast. [3] 

Typy ploch pro povodí výustě Dalimilova II.: 

A- 10٪ (21026 m2) 
B- 20٪ (42052 m2) 
C- 70٪ (147182 m2) 

 
Tabulka 1: Celková redukovaná plocha. [3] 

Druh plochy Plocha [m2] Odtokový součinitel Redukovaná plocha [m2]

A 21026 0,9 18923,4
B 42052 0,4 16820,8
C 147182 0,05 7359,1

43103,3
0,95

41111,93

Celková redukovaná plocha [m2]
Dlouhodobý srážkový úhrn pro Ostravu [m/rok]

Roční množství odváděných srážkových vod [m3/rok]
 
 

áž = 43103,3 ∙ 0,95 = 41111,93		 ∙    (8) 

 

Množství odpadních vod pro oblast výustě Dalimilova II. 

Tabulka 2: Potřeba vody pro oblast výustě Dalimilova II. [3] 

Druh potřeby vody Qh max

m3/den l/s m3/den l/s m3/hod

Pro obyvatele 102,05 1,181 153,075 1,7715 11,4806
Pro obč. tech. Vybavenost 15,7 0,181 23,55 0,2715 1,76625

Celkem 117,75 1,362 176,625 2,043 13,2469

Qp Qm

 

= 117,75 ∙ 365 = 42978,8		 ∙    (9) 

Celkové množství splaškových vod odvedených do kanalizace pro oblast Dalimilova II.[3] 

é = + áž = 42978,8	 + 41111,93 = 84090,73		 ∙   (10) 
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Rok 2010, měření bylo provedeno ultrazvukovým průtokoměrem Sigma 950 AV: 

Tabulka 3: Výsledky měření průtoku za rok 2010 pro oblast výustě Dalimilova II. [3], 
(Graf 1) 

Dalimilova II. 
Identifikační číslo
Počet dnů

Denní objem [m
3
.den

-1
]

Týdenní objem [m
3
.týden

-1
]

Roční objem [m
3
.rok

-1
]

od 5.1. 2010 do 14.1.2010
2379687

9

156,4

1094,8

57080  

Tabulka 4: Minimální, maximální a průměrný průtok za rok 2010 pro oblast výustě 
Dalimilova II. [3], 

Den Čas [hod]

Q min 1,124 8.1.2010 2:40

Q max 4,333 10.1.2010 6:25
Qprůměr

Výusť Dalimilova II. rok 2010
Průtoky [l/s]

1,810
 

Tabulka 5: Minimální, maximální hodnoty srážek pro oblast výustě Dalimilova II. za rok 
2010. [29], (Graf 2) 

Den

Srážky min 0 7.1.2010
Srážky max 3490,316 8.1.2010

Množství srážek [m3/den]

 Výusť Dalimilova II. rok 2010

 

Rok 2011, měření bylo provedeno průtokoměrem ISCO 2150: 

Tabulka 6: Výsledky měření průtoku za rok 2011 pro oblast Dalimilova II. [3], (Graf 3) 

Dalimilova II. 

Identifikační číslo
Počet dnů

Denní objem [m
3
.den

-1
]

Týdenní objem [m
3
.týden

-1
]

Roční objem [m
3
.rok

-1
] 59020

od 9.3. 2011 do 16.3.2011

2379687
7

162,14

1135
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Tabulka 7: Minimální, maximální a průměrný průtok za rok 2011 pro oblast výustě 
Dalimilova II. [3] 

Den Čas [hod]

Q min 1,222 10.3.2011 4:00

Q max 3,938 11.3.2011 10:30

Qprůměr

Výusť Dalimilova II. rok 2011
Průtoky [l/s]

1,877  

Tabulka 8: Minimální, Maximální hodnoty srážek pro oblast výustě Dalimilova II. za rok 
2011. [29], (Graf 4) 

Den

Srážky min 0 9.3.2011

Srážky max 946,17 16.3.2011

 Výusť Dalimilova II. rok 2011

Množství srážek [m3/den]

 

Rok 2012, měření bylo provedeno průtokoměrem ISCO 2150: 

Tabulka 9: Výsledky měření za rok 2012 pro oblast Dalimilova II. [3], (Graf 5) 

Dalimilova II. 
Identifikační číslo
Počet dnů

Denní objem [m
3
.den

-1
]

Týdenní objem [m
3
.týden

-1
]

Roční objem [m
3
.rok

-1
] 59019

od 30.3.2012 do 6.4.2012
2379687

7

162,14

1134,98

 

Tabulka 10: Minimální, maximální a průměrný průtok za rok 2012 pro oblast výustě 
Dalimilova II. [3] 

Den Čas [hod]

Q min 0 31.3.2012 15:45

Q max 35,781 31.3.2012 15:20

Qprůměr

Výusť Dalimilova II. rok 2012
Průtoky [l/s]

1,877  
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Tabulka 11: Minimální, Maximální hodnoty srážek pro oblast výustě Dalimilova II. za rok 
2012. [29], (Graf 6) 

Den

Srážky min 0 2.4.2012

Srážky max 588,728 5.4.2012

 Výusť Dalimilova II. rok 2012

Množství srážek [m3/den]

 

5.2.2.  Vyhodnocení naměřených dat pro oblast výustě Elektrárna Svoboda 

Měření probíhala pro oblast výustě Elektrárna Svoboda. Celková plocha povodí výustě, 
která je označena fialovou barvou (Obrázek č. 8), vychází na 365 820 m2 s 826 obyvateli. 
Tyto podklady vychází z informací GISMO. Celková potřeba vody pro obyvatele v této 
lokalitě vychází ze směrných čísel, a to přibližně 130 l/osobu/den. Celková denní potřeba 
vody pro obyvatele činní 123,9 m3/den. Množství splaškových vod je rovno celkové denní 
potřeby vody pro tu danou oblast (Tabulka 13). Atmosférické srážky, které se dostávají do 
prostoru kanalizace, se stávají odpadními vodami. Dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 
Sb. – ze dne 16. listopadu 2001, je množství srážkových vod, které se dostanou za rok do 
kanalizace 71528,42m3/rok (Tabulka 12). Celkové množství odpadních vod odvedených 
do kanalizace činní 116751,92. [3] 
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Obrázek č. 8 : Vyznačené povodí pro výusť Elektrárna Svoboda [3] 

 

Množství srážkových vod odvedených do kanalizace pro oblast Elektrárna Svoboda. :  

Pro výpočet množství srážkových vod pro oblast výustě Elektrárna Svoboda bylo počítáno 
s typy ploch [3] : 

A- 10٪ (36582 m2) 
B- 20٪ (73164 m2) 
C- 70٪ (256074 m2) 
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Tabulka 12: Celková redukovaná plocha. [3] 

Druh plochy Plocha [m2] Odtokový součinitel Redukovaná plocha [m2]

A 36582 0,9 32923,8
B 73164 0,4 29265,6
C 256074 0,05 12803,7

74993,1
0,95

71528,42

Celková redukovaná plocha [m2]
Dlouhodobý srážkový úhrn pro Ostravu [m/rok]

Roční množství odváděných srážkových vod [m3/rok]  

áž = 74993,1 ∙ 0,95 = 71528,42		 ∙    (11) 

Množství odpadních vod pro oblast výustě Elektrárna Svoboda: [3] 

Tabulka 13: Potřeba vody pro oblast výustě Elektrárna Svoboda. [3] 

Druh potřeby vody Qh max

m3/den l/s m3/den l/s m3/hod

Pro obyvatele 107,38 1,242 161,07 1,863 12,0803
Pro obč. tech. Vybavenost 16,52 0,191 24,78 0,2865 1,8585

Celkem 123,9 1,433 185,85 2,1495 13,9388

Qp Qm

 

= 123,9 ∙ 365 = 45223,5		 ∙    (12) 

Celkové množství splaškových vod odvedených do kanalizace pro oblast Elektrárna 
Svoboda [3] 

é = + áž = 45223,5	 + 71528,42 = 116751,92		 ∙   (13) 

 

Rok 2010, měření bylo provedeno ultrazvukovým průtokoměrem Sigma 950 AV: 

Zde byla provedena dvě měření průtoku a výsledky byly vyhodnoceny dohromady. 

Tabulka 14: Výsledky měření průtoku za rok 2010 pro oblast Elektrárna Svoboda. [3], 
(Graf 7, 8) 

Elektrárna Svoboda 
Identifikační číslo
Počet dnů

Denní objem [m
3
.den

-1
]

Týdenní objem [m
3
.týden

-1
]

Roční objem [m
3
.rok

-1
]

od 9.4. 2010 do 13.4.2010
2251626

3

557,3

3901,1

od 16.3. 2010 do 21.3.2010
2251626

6

203407
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Tabulka 15: Minimální, maximální a průměrný průtok za rok 2010, měsíc Březen pro 
oblast výustě Elektrárna Svoboda. [3] 

Den Čas [hod]

Q min 0 21.3.2010 8:20

Q max 9,749 16.3.2010 15:05

Qprůměr

Výusť Elektrárna Svoboda rok 2010, měsíc Březen
Průtoky [l/s]

2,055  

Tabulka 16: Minimální, maximální a průměrný průtok za rok 2010, měsíc Duben pro 
oblast výustě Elektrárna Svoboda. [3] 

Den Čas [hod]

Q min 0 13.4.2010 11:50

Q max 60,141 10.4.2010 16:30

Qprůměr

Výusť Elektrárna Svoboda rok 2010, měsíc Duben
Průtoky [l/s]

2,230  

Tabulka 17: Minimální, Maximální hodnoty srážek pro oblast výustě Elektrárna Svoboda, 
měsíc Duben za rok 2010. [29], (Graf 9) 

Den

Srážky min 402,402 9.4.2010

Srážky max 1792,52 13.4.2010

 Výusť Elektrárna Svoboda. rok 2010

Množství srážek [m3/den]

 

 

 

Rok 2011, měření bylo provedeno průtokoměrem ISCO 2150: 

Tabulka 18: Výsledky měření průtoku za rok 2011 pro oblast Elektrárna Svoboda. [3], 
(Graf 10) 

Elektrárna Svoboda 

Identifikační číslo
Počet dnů

Denní objem [m
3
.den

-1
]

Týdenní objem [m
3
.týden

-1
]

Roční objem [m
3
.rok

-1
]

4202,82

218547

od 21.12. 2010 do 28.12.2011

32251626
7

600,4
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Tabulka 19: Minimální, maximální a průměrný průtok za rok 2011 pro oblast výustě 
Elektrárna Svoboda. [3] 

Den Čas [hod]

Q min 6,188 25.12.2011 4:25

Q max 7,576 21.12.2011 20:15

Qprůměr

Výusť Elektrárna Svoboda rok 2011
Průtoky [l/s]

6,949  

Tabulka 20: Minimální, Maximální hodnoty srážek pro oblast výustě Elektrárna Svoboda 
za rok 2011. [29], (Graf 11) 

Den

Srážky min 0 22.12.2011

Srážky max 2012,01 21.12.2011

 Výusť Elektrárna Svoboda. rok 2011

Množství srážek [m3/den]
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Graf 1: Průtoky za období Leden rok 2010 pro výusť Dalimilova II. [3] 
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Graf 2: Množství srážek za období Leden rok 2010 pro výusť Dalimilova II. [29] 
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Graf 3: Průtoky za období Březen rok 2011 pro výusť Dalimilova II. [3] 
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Graf 4: Množství srážek za období Březen rok 2011 pro výusť Dalimilova II. [29] 
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Graf 5:Průtoky za období Březen, Duben rok 2012 pro výusť Dalimilova II. [3] 
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Graf 6: Množství srážek za období Březen, Duben rok 2012 pro výusť Dalimilova II. [29] 
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Graf 7: Průtoky za období Březen rok 2010 pro výusť Elektrárna Svoboda. [3] 
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Graf 8: Průtoky za období Duben rok 2010 pro výusť Elektrárna Svoboda. [3] 
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Graf 9: Množství srážek za období Duben rok 2010 pro výusť Elektrárna Svoboda. [29] 
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Graf 10: Průtoky za období Prosinec rok 2011 pro výusť Elektrárna Svoboda. [3] 
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Graf 11: Množství srážek za období Prosinec rok 2011 pro výusť Elektrárna Svoboda. [29] 
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5.3.  Výsledky laboratorních rozborů na výustích Dalimilova II. a 

Elektrárna Svoboda 

V těchto případech se dělal zkrácený rozbor odpadních vod z daných oblastí výustí. Byla 
analyzována biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní (dále jen BSK5), chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem (dále jen CHSKCr), nerozpuštěné látky (dále jen NL) a amoniakální 
dusík (dále jen N-NH4

+). Rozbory byly provedeny na základě požadavku Ostravských 
vodáren a kanalizací a. s., pro zjištění míry znečištění odpadních vod vypouštěných do 
recipientu. V tabulkách jsou zapsány povolené limity, a to přípustné a maximální hodnoty 
pro jednotlivé ukazatele, které by neměly být překročeny dle kanalizačního řádu (Tabulka 
21, 22). Červeně jsou v tabulkách vyznačeny hodnoty, které tyto limity překračují. [3] 

Tabulka 21: Koncentrační a bilanční hodnoty znečištění vod s vyústěním do recipientu. 
[2] 

Recipient Název výustě

Q CHSKCr NL CHSKCr NL

 [m
3
.r

-1
] [mg.l

-1
] [mg.l

-1
] [t.r

-1
] [t.r

-1
]

Ostravice Elektrárna Svoboda 203 407 83,6 17,3 17 3,52
Mošňok Dalimilova II. 57 080 51,1 28,3 2,91 1,62

Koncentrační hodnoty Bilanční hodnoty

 

Tabulka 22: Povolené hodnoty znečištění vod s vyústěním do recipientu. [2] 

Recipient Název výustě

Q CHSKCr CHSKCr NL NL

 [m
3
.r

-1
] [mg.l

-1
] [t.r

-1
] [mg.l

-1
] [t.r

-1
]

Ostravice Elektrárna Svoboda 600 000 100 60 35 21
Mošňok Dalimilova II. 120 000 120 14,4 45 5,4

Povolené hodnoty
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5.3.1.  Rozbor odpadních vod pro oblast výustě Dalimilova II. 

Tabulka 23: Rozbory vzorků odpadních vod pro výusť Dalimilova II. za rok 2010. [3], 
(Graf 12) 

Povolené limity BSK5 [mg/l] CKSKCr [mg/l] NL [mg/l] N-NH4
+ [mg/l]

Přípustné hodnoty 50 120 45 30
Maxim. hodnoty 80 150 70 45

12.1.10 23,0 36,0 17,8 4,56
14.4.10 15,0 32,0 14,8 9,63
19.5.10 3,3 15,8 30,4 0,74
20.8.10 5,0 22,0 <6,0 7,6
5.10.10 47,6 75,5 45,7 33,80

22.11.10 67,5 125,0 55,3 31,8
26,9 51,1 28,3 14,68

Počet vzorků Datum

Výusť Dalimilova II. rok 2010

6

Průměr  [mg/l]  

Tabulka 24: Rozbory vzorků odpadních vod pro výusť Dalimilova II. za rok 2011. [3], 
(Graf 13) 

Povolené limity BSK5 [mg/l] CKSKCr [mg/l] NL [mg/l] N-NH4
+ [mg/l]

Přípustné hodnoty 80 130 60 40
Maxim. hodnoty 100 150 80 60

6.1.11 96,6 171,0 79,8 49,30
3.3.11 69,6 127,0 50,6 29,90

16.5.11 111,0 208,0 114,0 40,50
11.7.11 23,0 70,0 95,0 22,5

10.10.11 59,0 118,0 44,2 43,30
20.12.11 75,7 122,0 53,6 22,2

72,5 136,0 72,9 34,62Průměr  [mg/l]

Výusť Dalimilova II. rok 2011

Počet vzorků Datum

6

 

Tabulka 25: Rozbory vzorků odpadních vod pro výusť Dalimilova II. za rok 2012. [3], 
(Graf 14) 

Povolené limity BSK5 [mg/l] CKSKCr [mg/l] NL [mg/l] N-NH4
+ [mg/l]

Přípustné hodnoty 80 130 60 40
Maxim. hodnoty 100 150 80 60

1 29.3.12 9:25 160,0 94,2 62,2 32,70
2 29.3.12 9:35 154,0 83,3 56,0 33,80
3 29.3.12 10:10 116,0 70,5 37,3 18,20
4 29.3.12 10:30 6,5 1,3 <6 0,4

109,1 62,3 51,8 30,85Průměr  [mg/l]

Výusť Dalimilova II. rok 2012

Počet vzorků Datum
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Odběr vzorků pro oblast Dalimilova II. za rok 2012 probíhal dne, 29. 3. 2012 od 9:25 hod. 
a byly odebrány pomocí vzorkovače Sigma R. První vzorek v tabulce (Tabulka 25), 
označen číslem 1, byl odebrán u poslední revizní šachty před výustí do toku. Vzorek číslo 
2 odebrán v 9:35 hod. na ulici Pražánova. Vzorek číslo 3 odebrán v 10:10 hod na ulici 
Matušinského a vzorek číslo 4 odebrán v 10:30 hod. na ulici Třanovského. [3] 

 



Bc. Dagmar Venglařová: Posouzení vnějších vlivů na kvalitu odpadních vod na výustích jednotné kanalizace města Ostravy 

2012  41 
 

 

Graf 12: BSK5, CHSKCr za rok 2010 pro oblast výustě Dalimilova II. [3] 
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Graf 13: BSK5, CHSKCr za rok 2011 pro oblast výustě Dalimilova II. [3] 
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Graf 14: BSK5, CHSKCr pro den 29. 3. 2012 pro oblast výustě Dalimilova II. [3] 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

9:25 9:33 9:40 9:47 9:54 10:01 10:09 10:16 10:23 10:30

B
SK

 5
, C

H
S

K
 C

r
[m

g/
l]

Hodiny

BSK5, CHSK Cr pro oblast Dalimilova II. 
dne 29.3.2012

Biochemická spotřeba kyslíku Chemická spotřeba kyslíku



Bc. Dagmar Venglařová: Posouzení vnějších vlivů na kvalitu odpadních vod na výustích 

jednotné kanalizace města Ostravy 

2012  44 
 

5.3.2.  Rozbor odpadních vod pro oblast výustě Elektrárna Svoboda 

Tabulka 26: Rozbory vzorků odpadních vod pro výusť Elektrárna Svoboda za rok 2010. 
[3], (Graf 15) 

Povolené limity BSK5 [mg/l] CKSKCr [mg/l] NL [mg/l] N-NH4
+ [mg/l]

Přípustné hodnoty 50 100 35 15
Maxim. hodnoty 80 150 70 30

4.1.10 18,9 41,0 23,2 2,51
1.2.10 35,6 56,7 18,0 4,88
3.3.10 67,7 133,0 26,4 7,90

16.3.10 84,6 139,0 32,0 8,70
22.3.10 63,9 61,0 16,0 8,93
30.3.10 65,6 88,3 12,6 7,10
8.4.10 96,9 185,0 31,3 21,70

21.4.10 61,5 88,2 10,3 5,95
26.4.10 29,9 46,3 6,2 3,19
3.5.10 22,0 82,5 19,6 5,13
7.6.10 31,8 41,6 7,8 2,00
1.7.10 26,7 64,5 12,8 4,23

11.8.10 36,7 75,5 11,7 4,49
4.10.10 48,2 67,5 14,4 6,44

49,3 83,6 17,3 6,65

Počet vzorků Datum

Výusť Elektrárna Svoboda rok 2010

Průměr ukazatelů [mg/l]

14

 

Tabulka 27: Rozbory vzorků odpadních vod pro výusť Elektrárna Svoboda za rok 2011. 
[3], (Graf 16) 

Povolené limity BSK5 [mg/l] CKSKCr [mg/l] NL [mg/l] N-NH4
+ [mg/l]

Přípustné hodnoty 80 150 35 25
Maxim. hodnoty 100 200 70 40

4.1.11 82,1 120,0 17,0 15,10
3.2.11 157,0 225,0 29,0 17,20
1.3.11 163,0 241,0 40,0 20,70
4.4.11 85,4 133,0 20,0 14,40

11.5.11 96,3 178,0 26,0 18,20
2.6.11 103,0 143,0 25,5 21,50

11.7.11 32,0 77,1 15,4 9,94
2.8.11 13,3 41,2 19,7 5,12
5.9.11 44,7 81,0 16,0 9,55

2.11.11 77,0 152,0 19,0 21,00
10.11.11 96,1 166,0 24,0 18,90
1.12.11 110,0 191,0 34,0 23,90

88,3 145,7 23,8 16,29

Výusť Elektrárna Svoboda rok 2011

Počet vzorků Datum

Průměr ukazatelů [mg/l]

12
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Graf 15: BSK5, CHSKCr za rok 2010 pro oblast výustě Elektrárna Svoboda. [3] 
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Graf 16: BSK5, CHSKCr za rok 2011 pro oblast výustě Elektrárna Svoboda. [3] 
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5.4.  Návrh na řešení problémů 

Problémem obou výustí je, časté překračování limitních koncentrací znečištění odpadních 
vod vypouštěných přímo do recipientu. Pro zjištění potencionálních znečišťovatelů je 
důležité prvně zjistit, v jakém stavu se dnes kanalizační sítě obou výustí nachází, abychom 
popřípadě vyloučili vnik znečišťujících látek přes netěsnosti do kanalizačního systému. 
Jednotlivé netěsnosti nebo porušení konstrukce vede k nežádoucímu vniku balastních vod, 
které mění vlastnosti odpadních vod. Po zjištění stavu sítě, by případné vady měly být 
opraveny. Po opravách kanalizační sítě by měl být proveden monitoring jakostí odpadních 
vod, pro zjištění zda stav na síti byl zlepšen.  

Potencionální znečištění v oblasti výustě Dalimilova II., by mohlo být nelegální připojení 
septiků na kanalizační síť. Odpadní voda vypouštěná nelegálně by mohla zvýšit hodnoty 
organického znečištění, a to by zapříčinilo nárůst limitních koncentrací. Po provedení 
kamerových prohlídek, by bylo zjistitelné nelegální odvádění odpadních vod. Dle odběrů 
vzorků odpadních vod, lze zjistit potencionálního znečišťovatele. Odběr vzorků odpadních 
vod by měl být proveden před vyústěním do toku a v oblastech kde je podezření na 
zvýšené hodnoty jakostních ukazatelů. 

Do oblasti výustě Elektrárna Svoboda jsou sváděny odpadní vody z obytných zón. 
Konečná část kanalizace prochází přes areál koksovna Svoboda, proto je pravděpodobné, 
že se do kanalizace mohou dostat vody z povrchu areálu, které by zvyšovaly hodnoty 
nerozpuštěných látek. Za původce zvýšení organického znečištění lze považovat vnik 
balastních vod přes porušený materiál sítě. Kanalizace se nachází na poddolovaném území 
a při poklesu zeminy dochází k narušení konstrukce kanalizační sítě. Na základě 
kamerových prohlídek lze vyhodnotit stav kanalizační sítě a poruchy po zjištění odstranit. 
Po opravách a následných odběrech odpadních vod, by bylo zjistitelné, zda se jakostní stav 
odpadních vod zlepšil. Při zjištění nevyhovujících jakostních podmínek by následoval 
odběr vzorků odpadních vod, a to vzorku z obytné zóny před vstupem do části kanalizace 
jdoucí přes areál koksovny a vzorku před vyústěním do toku. Z těchto rozborů by bylo 
možné vyhodnotit znečištění odpadních vod jen od obyvatel a poté z areálu koksovny 
Svobody. 
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6. Závěr 

Hlavním cílem práce bylo posoudit vnější vlivy na kvalitu odpadních vod na výustích 
jednotné kanalizace města Ostravy. Podklady jsou zpracovány v podobě tabulek a grafů. 
Práce byla zaměřena na zhodnocení průtoku odpadních vod a chemických rozborů 
v oblasti výustí Dalimilova II. a Elektrárna Svoboda. V tabulkách jsou zhodnoceny 
minimální a maximální průtoky v období měření a s tím související rozbory odpadních vod 
pro dané výustě. Tyto výustě překračují limitní koncentrační hodnoty znečištění, hodnoty 
jsou vyznačeny červenou barvou v tabulkách. Dle analýzy bylo doporučeno, aby 
kanalizace v daných povodích byly podrobeny kamerovým prohlídkám a případným 
rekonstrukcím pro zlepšení nejen stavu kanalizací, ale také pro zlepšení jakostních 
podmínek odpadních vod, které mohou být ovlivněny převážně balastními vodami 
vniklých přes netěsnosti kanalizačních systémů. Veškeré podklady pro vypracování práce 
byly poskytnuty firmou Ostravské vodárny a kanalizace a. s.. V práci je řešeno i množství 
odpadních vod odvedených do kanalizace, byl proveden teoretický výpočet odpadních vod, 
který se značně liší od skutečného naměřeného množství. Výpočet teoretického množství 
odpadních vod je roven celkové denní potřebě vody pro dané oblasti. Z oblasti Dalimilova 
II. je celkově odvedeno kanalizací 84090,73 m3/rok z toho je 42978,75 m3/rok množství 
odpadní vody od obyvatel a 41111,93 m3/rok srážkových vod. Skutečné množství 
naměřené v kanalizačním systému za rok 2010 činil 57080 m3/rok, za rok 2011 bylo 
naměřeno 59020 m3/rok a za rok 2012 roční objem byl 59019 m3/rok. Výpočet 
teoretického množství odpadních vod je vyšší, což ukazuje na nižší hodnoty specifické 
potřeby vody. Teoretické množství odpadních vod odvedených do kanalizace z oblasti 
výustě Elektrárna Svoboda bylo vypočteno na 116751,92 m3/rok. Z toho 45223,5 m3/rok 
bylo odvedeno od obyvatel a 71528,42 m3/rok byly vody srážkové. Ze skutečných 
naměřených hodnot průtoků vyplývá, že za rok 2010 bylo odvedeno 203407 m3/rok, za rok 
2011 bylo odvedeno 218547 m3/rok. Tyto hodnoty jsou značně vyšší, než je vypočtené 
teoretické množství odpadních vod odvedených do kanalizace. Část kanalizace je vedena 
přes areál koksovny Svobody, což může mít také vliv na množství odpadních vod 
odváděných kanalizačním systémem do toku, do prostor kanalizace může vniknout 
nežádoucí voda, která nám zvyšuje množství odpadních vod. Za rok 2012 zatím měření 
průtoků a odebírání vzorků odpadních vod neproběhl, nepodařilo se vyjednat vstup do 
areálu koksovna Svoboda, abychom mohli osadit měřidlo a odebrat před výustí vzorky. 
Z tabulek a grafů o daném množství srážkových vod v daných lokalitách a přesných 
dobách měření, lze teoreticky určit zda vydatnost dešťů mělo vliv na průtok odpadních vod 
v daných lokalitách.  
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