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Anotace:  

Cílem této diplomové práce je navrhnout koncepci odkanalizování pro obec 

s rozšířenou působností Český Těšín.  

Práce se zabývá v první části legislativou ČR i EU upravující kvalitu i mnoţství 

vypouštěných vyčištěných odpadních vod, dále popisuje v současné době běţné způsoby 

odkanalizování a čištění odpadních vod, v další kapitole charakterizuje řešené území 

z hlediska geomorfologie i tamějšího způsobu řešení otázky likvidace odpadních vod. Na 

závěr přichází posouzení moţné varianty způsobu odkanalizování jednotlivých částí obce, 

výběr a rozpracování nejvhodnější varianty a celkové zhodnocení situace. 

Klíčová slova: kanalizace, odkanalizování, stoková soustava, čistírna odpadních vod, 

aglomerace, legislativa 

 

Summary:  

The aim of this thesis is to propose a concept for drainage municipality with Český 

Těšín. 

The work deals with the first part of the Czech Republic and EU legislation 

governing the quality and quantity of discharged treated wastewater , and describes the 

currently common ways sewerage and sewage treatment, in the next chapter characterizes 

the studied area in terms of geomorphology and of the local way of addressing wastewater 

disposal . Finally comes the assessment of possible variant of the drainage of the village, 

selection and development of the best solution and the overall assessment of the situation. 

Keywords: sewage, drainage, sewer system, wastewater treatment, agglomeration, 

legislation 
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1. Úvod 

Koloběh vody v přírodě funguje neustále, atmosférická voda, která dopadá na zem, 

se z části odpařuje, z části odtéká jako voda povrchová a část prosakuje do horninového 

podloţí a doplňuje zdroje podzemní vody. Vodu vyuţívá člověk nejen jako součást potravy 

a k hygienickým účelům, ale také k různým výrobním činnostem apod. Především je to 

však nedílná součást ţivotního prostředí a podmínka veškerého ţivota na Zemi. Co se týče 

pitné vody, jsou na ni kladeny určité kvalitativní poţadavky a jejími zdroji jsou vody 

povrchové a podzemní, kterých je u nás nedostatek.  

Vodu, jeţ byla pouţita obyvatelstvem, případně při výrobě, pokud má změněnou 

jakost, nazýváme odpadní vodou. Odpadní vody jsou zpravidla vypouštěny do vod 

povrchových. Ochrana ţivotního prostředí a přírodních vod, které jsou jeho součástí, 

vyţaduje vedle opatření zabraňujících plošnému znečišťování přírodních vod především 

zneškodnění bodových zdrojů, které spočívá v čištění odpadních vod na míru přijatelnou 

pro vodní recipient, jímţ je obvykle povrchová voda. Kvalita povrchových vod, k níţ 

směřuje snaţení vodohospodářů je stanovena zákonem. V současné době jí není ještě u nás 

dosaţeno a rychlost nápravy bude závislá na ekonomických moţnostech naší země. Jiţ 

dnes je však nutné nepřipustit její další zhoršování a stávající legislativa k tomu dává 

předpoklady [1]. 

Cílem této diplomové práce je vyhodnotit zájmové území obce s rozšířenou 

působností Český Těšín a vypracovat návrh koncepce odkanalizování této oblasti. Hlavní 

prioritou klasické koncepce je úplné napojení a co nejrychlejší odvedení veškerých 

odpadních vod ze zájmového území gravitační trubní sítí. Avšak stále se zhoršující 

podmínky pro budování klasické kanalizační sítě způsobené klesajícím počtem obyvatel 

s malou hustotou zástavby poukazují na nutnost změn v přístupu tvorby strategie pro 

odvodnění zbývajících, neodkanalizovaných oblastí na určitém území. Tyto skutečnosti 

napomohly k uznání „alternativních způsobů“ dopravy odpadních vod a prosazování 

přírodně šetrnějších koncepcí pro odvádění sráţkových vod z urbanizovaného území.  

Tvorbu koncepce ovlivňuje řada místně platných podmínek. Výsledná koncepce 

odvodnění pro zájmové území vznikne nejvhodnější kombinací technických principů, 

kterými jsou stoková soustava, stokový systém a doprava odpadních vod, jimiţ se budu 
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zabývat v následujících kapitolách. Součástí této diplomové práce je rovněţ ekonomická 

rozvaha variant technického řešení nabízených koncepcí, jeţ zodpoví otázku, zda bude pro 

řešené území výhodnější individuální, decentralizované, nebo centralizované řešení čištění 

odpadních vod [2]. 
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2. Legislativa EU a ČR v oblasti ochrany vod 

Uţívání vody člověkem je téměř vţdy spojeno se změnou jejích vlastností 

a v menším nebo větším rozsahu i přírodních faktorů ovlivňujících její oběh. Proto je nutno 

antropogenní činnost usměrňovat tak, aby nebyla překáţkou dalšího vyuţívání vod. 

Obecně lze opatření slouţící k ochraně vod rozdělit na preventivní a následná. Za 

preventivní opatření je třeba především pokládat zákony, nařízení, normy a vyhlášky 

stanovující pravidla o nakládání s vodami a jejich ochrany, o úplatách, ukazatelích 

přípustného znečištění apod. Stejně tak preventivně působí nejrůznější technická zařízení 

zamezující pronikání neţádoucích polutantů do povrchových i podzemních vod [3]. 

Ochrana vod je komplexní činností spočívající v ochraně mnoţství a jakosti 

povrchových i podzemních vod, a to v souladu s poţadavky českého práva i práva EU [4]. 

2.1. Legislativa ČR 

Obecným cílem státní politiky v oblasti vod je vytvořit podmínky pro udrţitelné 

hospodaření s omezeným vodním bohatstvím České republiky. To znamená soulad 

poţadavků všech forem uţívání vodních zdrojů s poţadavky ochrany vod a vodních 

ekosystémů, při současném zohlednění opatření ke sníţení škodlivých účinků vod. 

Odbor ochrany vod Ministerstva ţivotního prostředí je ústředním vodoprávním 

úřadem zejména v následujících oblastech:  

 ochrana mnoţství a jakosti povrchových a podzemních vod 

 ochrana před povodněmi 

 plánování v oblasti vod na národní a mezinárodní úrovni včetně programů opatření 

 mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany vod 

 ekonomické, finanční a administrativní nástroje v ochraně vod 

 tvorba legislativy a norem v oblasti ochrany vod 
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Ministerstvo ţivotního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství kaţdoročně 

předkládá vládě Zprávu o stavu vodního hospodářství v České republice, která popisuje 

a hodnotí stav jakosti a mnoţství povrchových a podzemních vod i související legislativní, 

ekonomické, výzkumné a integrační aktivity [5]. 

2.1.1. Zákon o vodovodech a kanalizacích 

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

a o změně některých zákonů upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě 

a provozu vodovodů a kanalizací slouţících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakoţ 

i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. 

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichţ je průměrná denní 

produkce niţší neţ 10 m
3
 nebo je-li počet fyzických osob trvale vyuţívajících vodovod 

nebo kanalizaci niţší neţ 50, na vodovody slouţící k trvalému rozvodu jiné neţ pitné vody 

a na oddílné kanalizace slouţící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem 

sráţkových vod. Tento zákon se dále nevztahuje na ty vodovody a kanalizace, na které 

není připojen alespoň 1 odběratel. Vodoprávní úřad můţe na návrh nebo z vlastního 

podnětu rozhodnutím stanovit, ţe se tento zákon vztahuje téţ na vodovody a kanalizace 

uvedené v odstavci 3 tohoto zákona, jestliţe je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, 

ochrany zdraví zvířat nebo ochrany ţivotního prostředí a jsou-li na vodovod nebo 

kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé [6].  

2.1.2. Vodní zákon 

Ochranu vod, jejich vyuţívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Některá jeho paragrafová 

ustanovení jsou upřesněna či rozvedena tzv. podzákonnými předpisy (nařízení vlády, 

vyhlášky).  

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových  
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a podzemních vod, vytvořit podmínky pro sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha 

a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství.

Účelem tohoto zákona je téţ přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských 

ekosystémů. 

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických 

a právnických osob k vyuţívání povrchových a podzemních vod, jakoţ i vztahy 

k pozemkům a stavbám, s nimiţ výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění 

trvale udrţitelného uţívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky 

povodní a sucha. V rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada 

návratnosti nákladů na vodohospodářské sluţby, včetně nákladů na související ochranu 

ţivotního prostředí a nákladů na vyuţívané zdroje, v souladu se zásadou, ţe znečišťovatel 

platí [7]. 

Novela vodního zákona – zákon č.150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů je účinná od srpna 

2010. Tato novela:  

 rozšiřuje účel zákona – vodní zákon definuje zásobování obyvatel pitnou vodou 

jako veřejný zájem, tj. upřednostněný nad všemi ostatními 

 řeší problematiku sráţkových vod. Původně bylo stanoveno, ţe je sráţkové vody 

třeba zasakovat, zadrţovat s regulovaným odváděním do vod povrchových, nebo 

odvádět jednotnou kanalizací. Sráţkové vody jsou vodami povrchovými, ale 

vzhledem k tomu, ţe dopadají na střechy staveb a odtékají z různých ploch, je 

někdy těţké určit hranici, kdy se ještě jedná o vodu sráţkovou a kdy uţ o vodu 

odpadní. Proto došlo k úpravě definice. Sráţkové vody z dešťových oddělovačů, 

pokud splňují podmínky stanovené povolením, nebo sráţkové vody z komunikace, 

pokud je komunikace opatřena technickým řešením, které odlučuje ropné látky, 

jsou rovněţ vodami sráţkovými, tj. nejedná se o vody odpadní, ale vody povrchové 

 podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. se nedalo povolit vypouštění do vod 

podzemních. V § 38 odst. 7 je zavedena moţnost vypouštění přes půdní vrstvy z 
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tzv. menších zdrojů, tj. jednotlivých domácností a jednotlivých staveb 

poskytujících sluţby, u nichţ jsou odpadní vody produktem lidského metabolismu, 

odpadní vody nesmí být produkty provozoven, dílen apod., které by mohly uškodit 

podzemním vodám 

 řeší likvidaci odpadních vod ze ţump. Ţumpy nejsou vodními díly, ale obsah ţump 

se povaţuje za odpadní vody, je povinností zajistit likvidaci obsahu ţumpy 

a případně ji prokázat České inspekci ţivotního prostředí a vodoprávnímu úřadu na 

jejich poţádání 

 upravuje poplatek za vypouštění do vod podzemních 

 zavádí tzv. výrobkový přístup, kdy lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 

50 ekvivalentních obyvatel pouţít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pouze 

ohlášení. Výrobkový přístup je vlastně zjednodušené řízení pro vodní díla 

s garantovanou účinností. ČOV do 50 EO je moţno za stanovených podmínek 

pouze ohlásit v reţimu stavebního zákona. Není potřeba provádět rozbory podle 

§ 38 odst. 5 jako u normálních vodních děl, ale pro vlastníky těchto malých ČOV je 

stanovena podle § 59 odst. 1 písm. k) nová povinnost kontroly ČOV 1x za 2 roky. 

Kontrolu provádí osoba s odbornou způsobilostí, s pověřením MŢP 

 ruší vodoprávní úřady na úrovni pověřených obcí. Povolení vydávají jen obce 

s rozšířenou působností, které např. povolují studny, tj. ekvivalent stavební agendy 

[8]. 

Zákonné povinnosti subjektu vypouštějícího odpadní vody do vod povrchových: 

1. zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení 

k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen 

přihlíţet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních 

vod 

2. měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření 

předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí 

a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví 

místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost 

předkládání výsledků těchto měření. 

3. při povolování vypouštění odpadních vod do vod podzemních je vázán ukazateli 

vyjadřujícími stav podzemní vody v příslušném útvaru podzemní vody, ukazateli 

a hodnotami přípustného znečištění podzemních vod, ukazateli a přípustnými 
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hodnotami znečištění odpadních vod a náleţitostmi a podmínkami povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které stanoví vláda nařízením [4]. 

2.1.3. Metodické pokyny 

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŢP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb 

Dne 16. 2. 2012 byl schválen Metodický pokyn odboru ochrany vod MŢP k nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

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

a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb., který poskytuje podrobné informace o tom, jak postupovat při 

stanovování emisních limitů a podává výklad k ustanovením, které se týkají vypouštění 

odpadních vod, kategorizace domovních čistíren odpadních vod a norem environmentální 

kvality. 

Rámcová směrnice 2000/60/ES v čl. 10 poţaduje, aby všechna vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových byla regulována podle tzv. kombinovaného (sdruţeného) 

přístupu. Kombinovaný přístup ke zdrojům znečištění znamená podle čl. 10 uvedené 

směrnice aplikaci:  

 poţadavků všech směrnic upravujících poţadavky na jakost povrchových vod 

 poţadavků všech směrnic upravujících poţadavky na vypouštění odpadních 

vod 

 směrnic vymezujících útvary povrchových vod nebo jejich části jako oblasti 

se zvláštními poţadavky na jakost vod 

 nejlepší dostupné technologie nebo odpovídající hodnoty emisních limitů pro 

bodové zdroje znečištění 

 regulování difúzních zdrojů znečištění, zahrnující nejlepší environmentální 

postupy [9]. 

Kombinovaný přístup pro stanovování emisních limitů je od 1. 1. 2010 jediným 

způsobem, kterým můţe vodoprávní úřad stanovovat emisní limity. Při stanovování 

emisních limitů kombinovaným přístupem bere v úvahu následující skutečnosti:  
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1. Stav vody ve vodním toku, a to nejen ve vodním útvaru, do kterého k vypouštění 

dochází, ale i k vodním útvarům následujícím dále v povodí včetně poţadavků na uţívání 

vod (lososové a kaprové vody, povrchové vody určené ke koupání osob, zdroje 

povrchových vod, které jsou vyuţívány nebo u kterých se předpokládá jejich vyuţití jako 

zdroje pitné vody). Nařízení pracuje s pojmem dobrý stav vody ve vodním toku. Tento 

pojem vyjímá z obecného stavu útvarů povrchových vod popsaných ve vyhlášce 

č. 98/2011 Sb. o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení 

ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů a náleţitostech 

programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod ty sloţky hodnocení jakosti vod, 

které jsou rozhodující pro aplikaci kombinovaného přístupu. Celkově lze konstatovat, 

ţe oba pojmy, jak dobrý stav vody ve vodním toku, tak dobrý stav vodního útvaru jsou 

charakterizovány stejnými limitními hodnotami.  

2. Vodohospodářská bilance současného a výhledového stavu sestavovaná správci 

povodí v souladu s vyhláškou č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího 

sestavení a o údajích pro vodní bilanci. Informace v ní uvedené slouţí k orientaci v daném 

povodí jako celku a mohou poskytnout údaje o tom, zda je konkrétní vypouštění odpadních 

vod moţné v daném dílčím povodí povolit.  

3. Listy hodnocení stavu vodních útvarů obsaţené v plánech dílčích povodí. Tyto 

listy identifikují základní problémy vodního útvaru a způsob, jakým k jejich řešení 

přistupovat. Případně mohou poskytnout informaci o tom, zda je moţné uvaţovat 

o aplikaci výjimky z plnění dobrého stavu vod (§ 23a vodního zákona).  

4. Stanovisko správce povodí, které odborně shrnuje údaje, poţadavky a připomínky 

k danému záměru. Je nezbytným podkladem pro rozhodování vodoprávního úřadu 

a obvykle vyhodnocuje údaje, které jsou uvedeny v bodech 1. aţ 3. této kapitoly.  

5. Nejlepší dostupná technika (BAT) ve výrobě nejlepší dostupná technologie 

v oblasti zneškodňování odpadních vod představuje v kombinovaném přístupu v prvním 

cyklu plánů povodí, tj. do roku 2015, nejvyšší moţný poţadavek na jakost vypouštěných 

odpadních vod. V případě aplikace BAT pro průmyslové zdroje a nejlepší dostupné 

technologie pro komunální zdroje je nutné na ně pohlíţet jako na popis postupů 

a technologií, které jsou v daném čase povaţovány za nejlepší. Pro průmyslové vody 

vypouštěné ze zdrojů (zařízení), které podléhají zákonu č.76/2002 Sb. a mají integrované
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povolení, platí v oblasti zneškodňování odpadních vod z těchto zdrojů (zařízení) nejlepší 

dostupné techniky, resp. dokumenty BREF v oblasti nakládání s odpadními vodami 

a odpadními plyny. 

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových povolují podle § 106 odst. 1 vodního 

zákona obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Krajské úřady povolují podle 

§ 107 písm. k) vodního zákona vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů 

znečištění o velikosti 10 000 EO nebo více, dále podle § 107 písm. l) vodního zákona 

vypouštění odpadních vod z těţby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren 

a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek do vod 

povrchových a podle § 107 písm. m) vodního zákona vypouštění čerpaných znečištěných 

podzemních vod do těchto vod nebo do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního 

zákona) [9].  

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŢP k nařízení vlády č. 416/2010 Sb. 

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva ţivotního prostředí k vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních (k nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náleţitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních) platný od 1. 11 . 2011. 

Podmínky pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

Podle § 38 vodního zákona má být vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

povolováno pouze výjimečně, a to na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, 

pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy moţné 

jejich vypouštění do vod povrchových nebo kanalizace pro veřejnou potřebu. Do vod 

podzemních lze vypouštět odpadní vody pouze z jednotlivých staveb pro bydlení 

a individuální rekreaci a jednotlivých staveb poskytujících sluţby. Odpadní voda musí být 

převáţně produktem lidského metabolismu a činností v domácnosti a před vypuštěním 

musí být předčištěna. Cílem vyjádření hydrogeologa je posoudit, zda vypouštěná odpadní 

voda můţe ohrozit, případně do jaké míry můţe ovlivnit, jakost podzemních vod. Tento 

vliv můţe být definován jakostí vypouštěných odpadních vod, ale také typem vypouštěcího 

zařízení. 
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Na základě potřebných informací hydrogeolog vyjádří souhlasné, podmíněně 

souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko s navrţeným způsobem vypouštění odpadních vod 

do vod podzemních. Jinými slovy hydrogeolog „certifikuje“ přírodní prostředí v místě 

vypouštění jako dostatečné k čištění vypuštěných odpadních vod tak, aby nebyla ohroţena 

jakost těchto vod [10]. 

Emisní limity 

Přípustné hodnoty znečištění odpadních vod jsou hodnoty, kterých by mělo být 

dosaţeno na odtoku z čistícího zařízení. Přípustné hodnoty znečištění odpadních vod 

(emisní limity) by měly být stanoveny na takové úrovni, která zajistí malé nebo ţádné 

riziko ovlivnění jakosti podzemních vod. Kombinovaný způsob výpočtu 

(tzv. kombinovaný přístup), kterým se při stanovení emisních limitů bere v úvahu 

poţadavek na stav a cíle ochrany povrchových vod nelze pro vypouštění odpadních vod do 

vod podzemních vyuţít. V úvahu se musí vzít také mnoho dalších charakteristik, jakými je 

mj. propustnost prostředí, obsah organické hmoty, výška hladiny podzemních vod, rychlost 

oběhu a doplňování a další. Jedná se tedy o odborný odhad, který za předpokladu, 

ţe nebude moţný přístup k dotčené podzemní vodě (odběr vzorku podzemní vody), není 

technicky ověřitelný. Podkladem jsou výsledky odborných studií a výzkumných aktivit, 

které zkoumají schopnost přirozeného čištění půdy, proudění apod. Tyto nejistoty lze do 

velké míry sníţit pouţitím vysoce účinného čistícího zařízení.  

Emisní standardy 

Nařízením vlády č. 416/2010 Sb. jsou zavedeny maximální hodnoty znečištění 

odpadních vod, tzv. emisní standardy. Úroveň těchto hodnot předpokládá, ţe jejich 

dodrţením na odtoku nedojde k ohroţení jakosti podzemních vod. V určitých oblastech, 

jakými jsou například ochranná pásma vodních zdrojů, chráněné oblasti, je však třeba 

stanovit hodnoty přísněji. Tyto hodnoty (emisní limity) stanoví vodoprávní úřad na základě 

vyjádření správce povodí resp. hydrogeologa [10]. 
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Ukazatele a emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných 

do vod podzemních: 

 

Tab č. 1: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení 

a rekreaci [10] 

 
 

 
 

Tab. č. 2.: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb poskytujících 

sluţby [10] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. .3.: Kategorie certifikovaného výrobku určeného k čištění odpadních vod, ze kterých jsou odpadní 

vody vypouštěny do vod podzemních, včetně minimální přípustné účinnosti čištění v % [10] 
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2.2. Legislativa EU 

Komplexní principy vodní politiky pro EHS formulovala Evropská komise v roce 

1995 a vytyčila v nich základní poslání vodního hospodářství v širokém pojetí 

environmentální politiky. 

Základním právním předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států je jiţ výše zmíněná 

směrnice 2000/60/ES z 23. října 2000. 

Označovaná zkratkou WFD z anglického Water Framework Directive. Jejím cílem je 

společná vodohospodářská politika zemí EU. Poţaduje komplexní systém ochrany kvality 

i kvantity všech vod, aby bylo dosaţeno hlavního cíle - udrţení a zlepšení kvality vod 

a dosaţení tzv. dobrého stavu vod do roku 2015. Plnění cílů rámcové směrnice je pro 

všechny členské státy EU závazné a za neplnění hrozí sankce. Státy (prostřednictvím 

správců povodí) musí zajistit: 

 zpracování tzv. plánů oblasti povodí pro všechna povodí 

 analýzu současného stavu všech vodních útvarů 

 plánování a realizaci vhodných opatření 

 závazek udrţovat a zlepšovat kvalitu vod (termín pro dosaţení dobrého stavu je rok 

2015) 

 povinnost informovat veřejnost (publicita) 

 projednávání připomínek při procesu schvalování plánů 

 pravidelné aktualizace plánů v jednotlivých plánovacích obdobích [11]. 

 Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod  

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních 

vod se týká odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod a čištění a vypouštění 

odpadních vod z určitých průmyslových odvětví. Cílem této směrnice je:

 



Pavla Franková: Problematika nakládání s odpadními vodami v Českém Těšíně 

2013  13 

 zajistit, ţe veškeré aglomerace s populačním ekvivalentem větším neţ 

2 000 obyvatel budou vybaveny sběrným systémem městských odpadních vod 

 zajistit, ţe městské odpadní vody z aglomerací s populačním ekvivalentem větším 

neţ 2 000 obyvatel vstupující do sběrných systémů budou před vypuštěním 

podrobeny sekundárnímu nebo jemu ekvivalentnímu čištění 

 stanovit citlivé oblasti podle kritérií v příloze II 

 zajistit, ţe vody vypouštěné do citlivých oblastí, budou splňovat limity pro dusík 

a fosfor u čistíren nad 10 000 EO 

 zajistit, ţe městské odpadní vody vstupující do sběrných systémů i v aglomeracích 

s populačním ekvivalentem menším neţ 2 000 obyvatel budou před vypuštěním 

přiměřeně čištěny 

 zajistit, ţe čistírny městských odpadních vod budou projektovány, vystavěny, 

provozovány a udrţovány způsobem zaručujícím dostatečný výkon za všech 

běţných místních klimatických podmínek 

 zajistit, ţe vypouštění průmyslových odpadních vod do sběrných systémů a čistíren 

městských odpadních vod, vypouštění odpadních vod z čistíren městských 

odpadních vod a ukládání kalu z čistíren městských odpadních bude podřízeno 

dříve vydanému předpisu nebo povolení kompetentního orgánu 

 zajistit, ţe odpadní vody ze stanovených průmyslových výrob budou při vypouštění 

do recipientu vyhovovat dříve stanoveným podmínkám 

 zajistit monitoring vypouštěných odpadních vod, příslušných recipientů a  způsob 

likvidace kalů z těchto čistíren [12]. 

Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování 

znečištění. Promítá se zde nový přístup k ochraně ţivotního prostředí. Ta je zde chápána 

v širších souvislostech. Tento přístup klade důraz na: 

 postupné začlenění environmentálních hledisek do všech činností (sektorových 

politik) 

 integrovaný přístup při ochraně ţivotního prostředí, tj. ochrana všech sloţek 

ţivotního prostředí jako celku [13]. 
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3. Přehled běţných způsobů odkanalizování a čištění 

odpadních vod 

O úloze vody při vzniku ţivota na Zemi a jejím vlivu na vývoj lidské společnosti 

není třeba pochybovat. Faktem je, ţe mnoţství vody na Zemi, tím rozumíme vodu 

podzemní, povrchovou a atmosférickou, je konstantní. Konstantní mnoţství vody na Zemi 

a vzrůstající počet obyvatel musí vést zákonitě k otázce šetrného způsobu vyuţívání tohoto 

zdroje. Činností člověka (průmyslovou, zemědělskou) se mění odebíraná voda z přírody 

na vodu odpadní. Odvádění a čištění odpadních vod často vypovídá o kulturním, 

technickém a ekonomickém stupni rozvoje dané společnosti [14]. 

3.1. Historie kanalizace 

Prvním pokrokem v oblasti nakládání s odpadními vodami v historii lidstva bylo 

uvědomění si souvislosti odpadní voda = moţnost rozšiřování epidemií, které vedlo 

k pokusům o centrální odvádění odpadních vod do vod povrchových. Z historie je známo 

například důmyslné odvádění odpadní vody z velkých metropolí ve Střední Americe, 

Středomoří či Asii. Zdrojem pitné vody byly tehdy především studny, tzn. podzemní voda, 

a proto bylo vypouštění splašků do povrchových vod v dané situaci nejjednodušším 

řešením. Tak se problém s odpadními vodami přenesl z měst a sídelních lokalit do potoků 

a řek. Rozvoj průmyslu a zvýšené nároky na spotřebu pitné vody vedly k nutnosti 

systematicky se zabývat kvalitou a vyuţíváním povrchové vody a dále ovlivňováním 

podzemní vody vodou povrchovou.  

Druhým významným krokem v oblasti nakládání s odpadními vodami bylo hledání, 

jak odpadní vody čistit a poté je vracet zpět do přírody. První pokusy čištění odpadní vody 

jsou doloţeny z období antiky metodami, které dnes známe pod pojmem přírodní metody 

čištění. Nejrychlejší rozvoj čistírenství byl zaznamenán zákonitě v zemi, která měla ve své 

době nejvíce problémů s rostoucím průmyslem a koncentrací obyvatelstva v 19. století – 

v Anglii. Za zlom ve vývoji čistírenských technologií lze povaţovat objevení principu 

biologického čištění odpadní vody pány Lockettem a Ardernem a stanovení emisních 

standardů pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových v roce 1914 [14]. 
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Ani Praha nechtěla zůstat pozadu v řešení odpadních vod za velkými evropskými 

městy. První doloţená zmínka je z roku 1310 o odkanalizování domu hradčanského 

probošta, který se nacházel v dnešní Nerudově ulici. Úřad čističe městských strouh byl 

zaveden v roce 1340. Aţ do začátku 19. století se však o systematickém odkanalizování 

nedá hovořit. Prvních 44 km stokové sítě bylo vybudováno v letech 1818 – 1828. Úřad 

spravující praţskou kanalizaci byl zaloţen roku 1865. V roce 1889 je vypsána soutěţ na 

odkanalizování města Prahy a výstavbu „kanalizační“ čistírny. Stoková síť vybudovaná 

podle projektu Angličana Lindleye slouţí městu dodnes. Jeho projekt ovšem neskončil 

výustí do řeky Vltavy, ale pod jeho dozorem byla vybudována čistírna s mechanickým 

stupněm čištění odpadních vod, která svou koncepcí patřila k nejmodernějším 

na kontinentě. Tato unikátní stavba byla uvedena do provozu v roce 1906 a po rekonstrukci 

ve 20. letech byla uchována v původním stavu do dnešních dnů. Realizací tohoto projektu 

Praha předstihla sídelní města tehdejšího Rakouska – Uherska.  

Vývoj čistírenství u nás neustává ani po druhé světové válce. V letech 1965 – 1967 je 

postavena a uvedena do provozu největší aktivační čistírna ve střední Evropě na Císařském 

ostrově v Praze. Impulsem pro další rozvoj bylo vytvoření legislativy, přijetí zákona 

o vodách v roce 1973 (novelizace v roce 2001) [14]. 

3.2. Současná situace 

V letech 1991 – 2011 došlo v ČR k více neţ dvojnásobnému prodlouţení kanalizační 

sítě, a tím ke zvýšení podílu obyvatel připojených na kanalizační síť ze 72 na 83%. Byly 

vybudovány kanalizace a ČOV ve všech větších městech a v posledních letech je hlavní 

pozornost věnována výstavbě ČOV a kanalizací v obcích o velikosti 2000 – 10000 EO 

a rekonstrukcím stávajících ČOV. Pokrok v oblasti čištění odpadních vod dokládá 

především zvyšování počtu čistíren odpadních vod (od roku 1990 více neţ trojnásobně) 

a související zvyšování podílu obyvatel připojených na kanalizaci zakončenou ČOV 

(na 78% v roce 2011). V kategorii nad 2000 EO byly v roce 2011 dokončeny 3 nové 

komunální ČOV a rekonstruováno nebo rozšířeno bylo 52 komunálních ČOV. Podíl 

čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace v období od roku 2000 stagnuje 

na úrovni 94 – 96%. Dosud se nepodařilo splnit poţadavky na čištění městských odpadních 

vod v aglomeracích nad 2000 EO daných směrnicí Rady 91/271/EHS a nevyhovující stav 

zajištění odvádění a čištění odpadních vod se týká celkem 43 aglomerací z celkového 

počtu 633 [15]. 
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Obr. č. 1: Připojení obyvatel na kanalizaci [15] 

 

Obr. č. 2: Objem čištěných a nečištěných odpadních vod [15] 
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3.3. Soustavy stokových sítí 

Kanalizace představuje soubor zařízení, umoţňujících neškodné odvádění 

dešťových, splaškových a průmyslových odpadních vod z urbanizovaného území, závodů, 

letišť, komunikací apod. a jejich vyčištění na takovou míru, aby byla dodrţena 

hospodářská hodnota vodních toků pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zásobování 

průmyslu uţitkovou vodou a moţnost rekreace. Pod pojmem kanalizace bývá často 

nepřesně míněna kanalizační síť. Obor zahrnující navrhování, stavbu a provoz stokových 

sítí a objektů na nich je stokování. Navrhování, stavba a provoz objektů k čištění 

odpadních vod je obsahem oboru čištění odpadních vod [16]. 

Stoková soustava je zařízení pro sběr, shromaţďování a dopravu tekutých odpadů. 

Tvoří ji uliční stoky, sběrače, kmenové stoky a čistírna odpadních vod. Podle způsobu 

odvádění odpadních vod rozeznáváme na území České republiky 3 základní stokové 

soustavy:  

 jednotná stoková soustava 

 oddílná stoková soustava 

 modifikovaná stoková soustava 

Kanalizace jednotlivých soustav mají svůj specifický charakter. Jejich vznik byl 

podmíněn propojením dílčích stok do soustav, jejichţ výstavba probíhala 

v nejrůznějších historických obdobích za velmi proměnlivých sociálně-ekonomických 

podmínek [17]. 

3.3.1. Jednotná stoková soustava 

Odvodňovací systémy většiny velkých urbanizovaných sídel v ČR jsou na 

rozhodujícím podílu ploch zájmového území koncipovány jako jednotná stoková soustava 

(viz obr. č. 3). V rámci této soustavy jsou dopravovány veškeré druhy odpadních vod 

společnou trubní sítí směrem na čistírnu odpadních vod. V jednotné stokové soustavě 

protéká při dešti směs splašků a dešťových odpadních vod, jejichţ mnoţství obvykle 

mnohonásobně přesahuje průtok splašků. Tento princip přinášel řadu technických  
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a ekonomických výhod, které ho po dlouhý čas upřednostňovaly bez ohledu na zřejmá 

ekologická a hygienická rizika ovlivňující ţivotní prostředí, stejně jako na provoz ČOV 

za dešťových průtoků [17]. 

Obr. č. 3: Jednotná stoková soustava [2] 

3.3.2. Oddílná stoková soustava 

Oddílná stoková soustava odvádí různé druhy odpadních vod samostatnými trasami 

stokové sítě. V zájmovém území jsou poloţeny dvě i více soustav, z nichţ kaţdá je určena 

pro odvádění jiného druhu odpadních vod. Nejčastěji se jedná o dvě stokové soustavy, 

z nichţ jeden systém odvádí vody splaškové (případně i vody z drobných průmyslových 

provozoven) a druhý systém odděleně odvádí vody sráţkové (viz obr. č. 4). 

Při aplikaci oddílné stokové soustavy však v současnosti není moţné ani dešťové 

vody povaţovat ve vztahu k recipientu za hygienicky nezávadné. Dešťové vody mohou být 

značně znečištěny splachy minerální i organické povahy, úkapy pohonných hmot i jiných 

látek a není vyloučena ani přítomnost fekálního znečištění. Koncentrace znečištění 

dešťových odpadních vod závisí především na intenzitě deště, jeho trvání a na délce 

časového intervalu mezi jednotlivými dešti. Znečištění dešťových vod je v přímé závislosti 
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na trvání deště – s dobou trvání deště většinou klesá. Můţe však nastat i opačný případ, 

kdy ulehlý kal na povrchu území se nejprve provlhčí a teprve pak je odplavován. Obecně 

je moţné konstatovat, ţe jiţ malý déšť, který by byl u jednotné soustavy zachycen sítí 

a čistírnou odpadních vod, způsobí při aplikaci oddílné soustavy značné znečištění 

recipientu koncentrovanými splachy. Z uvedeného je zřejmém, ţe ani jedna ze základních 

soustav není z hlediska současných poţadavků ideálním řešením vhodným pro libovolné 

zájmové území. Nejde jen o negativní vliv odlehčovaných vod z jednotné stokové sítě 

odlehčovacími komorami, jak byl tento problém dříve chápán – zejména z hygienického 

hlediska. Je třeba se také zabývat problémem kvality dešťových vod, který je sice 

technicky řešitelný, ale ve většině případů velmi ekonomicky náročný. Proto se začínají 

uplatňovat různé modifikace stokových soustav [17]. 

 

 
Obr. č. 4: Oddílná stoková soustava [2] 

3.3.3. Modifikovaná stoková soustava 

Kombinací jednotné a oddílné kanalizační soustavy vzniká modifikovaná soustava, 

která odvádí dešťové a splaškové vody z celého řešeného území (viz obr. č. 5). Splaškové 

vody jsou odváděny hlouběji uloţeným potrubím a dešťové vody mělce uloţeným 

potrubím. Výhoda tohoto systému spočívá v tom, ţe při přívalových deštích se nejvíce 

znečištěná dešťová voda z oplachu terénu dostává do splaškové kanalizace a na ČOV. 
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Po zahlcení splaškové kanalizace teče jiţ relativně čistá sráţková voda dešťovou kanalizací 

do recipientu [17]. 

 

 

 

 

 

Obr. č.: 5 Modifikovaná stoková soustava [16] 

3.4. Uspořádání stokových sítí 

Základním principem dopravy odpadních vod u většiny v současné době 

pouţívaných stokových soustav je gravitační doprava odpadních vod potrubním systémem 

s převáţně beztlakovým průtokem o volné hladině. 

Systematické uspořádání stok za účelem soustředění musí být prováděno s ohledem 

na konfiguraci terénu a zástavby. Je to systém radiální, větevný, úchytný nebo pásmový. 

Přesto, ţe koncepce systému je do značné míry předurčena, je moţno stanovit některé 

zásady pro aplikaci toho či onoho systému [18]. 

3.4.1. Radiální stokový systém 

Tento systém, znázorněn na obrázku č. 6, je vhodný pro odvodnění více méně 

uzavřených kotlin. Jednotlivé stoky se paprskovitě sbíhají v nejniţším bodě kotliny 

a z tohoto místa je voda odváděna dále zdvihem nebo, je-li to moţné, gravitačně. Uzavřená 

kotlina bývá zatopena nahromaděnou vodou a právě v tomto případě je radiální systém 

často nezbytným řešením [18]. 
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Obr. č. 6: Radiální stokový systém [16] 

3.4.2. Větevný stokový systém 

Navrhuje se v členitém území s nepravidelnou zástavbou. Stoky se vedou nejkratším 

směrem do hlavní kmenové stoky, která prochází nejniţším místem odvodňovaného území 

a ústí do čistírny odpadních vod. Znázorněno na obrázku č. 7. [17] 

 

 

 

 

 

Obr. č.: 7: Větevný stokový systém [16] 
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3.4.3. Úchytný stokový systém 

Úchytný systém (obr. č. 8) se pouţívá při pravidelném uspořádání území ve tvaru 

dlouhých údolí s jednotným sklonem k vodnímu toku a současně podél vodního toku. 

Úchytná (kmenová) stoka je vedena podél vodního toku a do ní ústí jednotlivé sběrače 

s uličními stokami [19]. 

 

 

 

 

 
Obr. č. 8: Úchytný stokový systém [16] 

3.4.4. Pásmový systém 

Pásmový systém (obr. č. 9) se uplatňuje v územích, kde, s ohledem na konfiguraci 

terénu, je nutno odvodňovanou oblast rozdělit do několika výškových pásem (údolí 

s oboustranným větším sklonem terénu přecházejícím v ploché zpravidla inundační území 

vodního toku). Tak například při třípásmovém uspořádání odpadní vody z nejvyššího 

pásma odtékají gravitačně za všech vodních stavů ve vodním toku, ze středního pásma 

bude gravitační odvodnění fungovat pouze za nízkých vodních stavů ve vodoteči, 

za vyšších vodních stavů bude nutné přečerpávání odpadních vod. Odpadní vody 

z nejniţšího pásma bude nutno přečerpávat vţdy [19]. 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Pásmový stokový systém [16]
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3.5. Způsoby dopravy odpadních vod 

Způsob dopravy odpadní vody je závislý na mnoha faktorech, zejména však na 

morfologii terénu a pouţité soustavě odkanalizování. Dopravu odpadních vod je moţno 

rozdělit na:  

- tradiční způsob dopravy odpadních vod 

- alternativní způsob dopravy odpadních vod 

Za tradiční způsob dopravy odpadních vod povaţujeme jednotné či oddílné soustavy 

s gravitační dopravou odpadních vod. U tradičního způsobu odvodnění je důraz kladen 

především na jednoduchost a spolehlivost provozování. U tradičních stokových systémů 

je vyuţito např. přečerpávacích stanic a tlakových úseků jen v nezbytně nutných případech, 

na krátkých úsecích. Tato zařízení se vyznačují vysokými dopravními výkony, které 

plynou především z potřeby odvádění dešťových odpadních vod. 

V oblastech malých sídelních celků s velmi roztroušenou zástavbou nebo 

v příměstských oblastech s plochým či zvlněným reliéfem terénu vznikají problémy 

spojené s jejich odkanalizováním. Nejsou odkanalizovány především zdroje znečištění do 

1000 m
3
 den

-1
(bezdeštného přítoku). Tyto zdroje jsou rozptýleny na rozloze přesahující 

polovinu území našeho státu. Jsou to území často těsně spjatá s rekreačními oblastmi, 

rezervacemi a ochrannými pásmy zdrojů pitné vody. Ve zmíněných lokalitách se jeví 

tradiční způsoby odkanalizování jako nehospodárné, těţko realizovatelné 

aţ neproveditelné. 

V úvahu tedy přicházejí alternativní způsoby odkanalizování: Ty dělíme na:  

- kanalizaci tlakovou 

- kanalizaci podtlakovou (vakuovou) 

- kanalizace gravitační maloprofilovou [17]. 
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3.5.1. Kanalizace tlaková 

Tlakové odkanalizování je zaloţeno na principu přetlaku uvnitř větevnaté či 

okruhové trubní dopravní sítě. Dopravované splašky do systému dodávají a vnitřní přetlak 

vyvozují čerpadla umístěná v čerpacích stanicích (dále jen „domovní čerpací jímka“). 

Domovní čerpací jímky jsou umístěny v blízkosti odvodňovaného i odvodňovaných 

objektů. Z majetkoprávních důvodů je optimální, jestliţe kaţdá nemovitost vlastní svojí 

domovní čerpací jímku na přístupné části soukromého pozemku. Vhodné je také napojení 

čerpadla v domovní čerpací jímce na elektrickou energii přes samotné měřidlo spotřeby. 

Odpadní vody přitékají do domovní čerpací jímky z odvodňovaného objektu domovní 

kanalizací a domovní gravitační přípojkou. Systém se doporučuje pro plochá či mírně 

zvlněná území. Je povaţován za vhodný pro území do cca 15 000 připojených obyvatel 

[17]. 

 

Obr. č. 10: Schéma tlakové kanalizace [16] 

3.5.2. Kanalizace podtlaková (vakuová) 

Pro tuto technologii je specifická především transportní rychlost kolem 6 – 8 m.s
 1 

bez ohledu na spádu potrubí. Odpadní voda není dopravována jako uzavřený vodní 
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sloupec, ale po jednotlivých dávkách (porcích). Porce tvoří směs kapek unášených 

proudícím vzduchem ve směru většího podtlaku. Sací tlak o hodnotě 60 – 70 kP a oproti 

atmosférickému tlaku je trvale udrţován v podtlakových nádobách podtlakové stanice. 

Tento podtlak působí prostřednictvím potrubí na speciální sací ventil osazený ve sběrné 

šachtě (podle typu výrobce). Po otevření sacího ventilu se nasává odpadní voda a vzduch 

do potrubního systému a společně proudí k podtlakové stanici do podtlakových nádob. 

Z těchto je pak odpadní voda čerpána konvenčními čerpadly na ČOV. Zdrojem energie pro 

činnost sacího ventilu je vlastní podtlak v potrubí [17]. Schéma podtlakové kanalizace 

je vyobrazeno na obr. č. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Podtlaková kanalizace [16] 

Podtlaková kanalizace se skládá z těchto částí:  

- gravitační přítok 

- sběrná šachta (domovní přípojková šachta) 

- podtlaková část kanalizační přípojky 

- podtlaková stoka 

- podtlaková (vakuová) stanice [19] 
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3.5.3. Kanalizace gravitační maloprofilová 

Maloprofilová kanalizace je specifická pouţitým trubním materiálem velkých délek 

s malými světlými profily, nízkou drsností a integrovanými, dokonale vodotěsnými spoji. 

Revizní šachty jsou nahrazovány kontrolními šachticemi. Celý systém odpadních vod je 

gravitační s moţným vyuţitím násoskového efektu v úsecích s negativním spádem 

nivelety. Centrální sběrný bod s jímkou či ČOV musí být tedy umístěn níţe neţ ostatní 

připojované objekty, propojené gravitačním sběračem malého profilu. Nevýhodou 

je nutnost provozování lapačů pevných nečistot, které zabraňují vniknutí sedimentujících 

látek do systému [17]. 

3.6. Tvar stok 

Hlavními tvary stok jsou kruhový, tlamový a vejčitý. Jaký tvar potrubí stok 

pouţijeme, závisí na hydraulických a jiných podmínkách.  

Kruhový tvar: Je nejjednodušší pro výrobu prefabrikátů a rovněţ nejvýhodnější 

z hlediska čištění, ovšem staticky méně výhodný neţ tvar vejčitý 

Vejčitý tvar: Má nejlepší hydraulické vlastnosti a staticky je nejvýhodnější, lze 

ho však navrhnout pouze při dostatečné výšce nadloţí 

Tlamový tvar: Je vhodný pro stísněné geologické poměry (nízké nadloţí), ale 

je hydraulicky nejméně příznivý (koncentrace odtoku v potrubí) 

a i staticky nejméně výhodný. 

Průleznost:  Minimální průlezný profil je u kruhových stok DN 800, u ostatních 

tvarů profil s minimální šířkou 600 mm a minimální výškou 800 

mm. 

Průchodnost:  Minimální průchozí profil má šířku 600 mm a výšku 1500 mm 

[17]. 
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Minimální rozměry stok:  

Gravitační stokové sítě: DN 250 – kamenina a plasty 

   DN 300 – ostatní materiály [17] 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: Kruhový tvar [16]   Obr. č.: 13: Vejčitý tvar [16] 

 

 

 

 

Obr. č.: 14: Tlamový tvar [16] 

3.7. Objekty na stokové síti 

Kromě potrubí jsou součástí stok objekty, které slouţí ke změně směru, sklonu, ke spojení, 

revizi a čištění stok, popřípadě k jiným účelům (měření průtoku, výustní objekty, spadiště, 

odlehčovací komory). Objekty musí být stejně jako potrubí odolné proti vlivu působení 

odpadní vody a proti agresivitě spodní vody. Jedná se především o: 

Šachty – stoka mezi šachtami musí být vedena v rovných úsecích. Vzdálenost šachet by 

neměla přesáhnout 50 m. U přípojek je doporučeno volit vzdálenosti menší s ohledem na 

čištění stoky. Šachty jsou opatřeny komínem o průměru 800 mm a dále vstupním otvorem 

o průměru min. 600 mm. Šachty jsou obvykle typizované z betonu nebo plastu [14].
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Součástí šachty je litinový poklop a stupadla slouţící pro sestup do šachty. Navrhují 

se v místech, kde se mění směr přímých úseků, příčný průřez, spád stoky, rozdělení stoky, 

a zároveň slouţí k účelům vstupu do stokové sítě. 

Dešťové vpusti – pouţívají se pro odvodnění dešťové vody z vozovek a zpevněných 

ploch, počítá se s jednou vpustí na cca 400 m
2
. Těla vpustí se dodávají prefabrikovaná a na 

stoku se připojují samostatnou přípojkou. Přibliţná vzdálenost vpustí je 40 – 60 m. 

Dešťové vpusti se obvykle zřizují u chodníku na nejniţším místě v příčném profilu ulice. 

Skluzy – slouţí k překonání velkých výškových rozdílů na úsecích stokových sítí s velkým 

sklonem terénu. Skluz se skládá z vlastní skluzové stoky s průtočnou rychlostí 7 – 10 m/s, 

spadiště s malou výškou na dolním konci skluzové stoky. 

Odlehčovací komory -  slouţí k oddělení průtoku splaškových vod přiváděných za deště 

na čistírnu a průtoku vypouštěné splaškové vody bez čištění přímo do recipientu. 

V jednotné kanalizaci protéká při dešti stokovou sítí směs splašků a dešťových odpadních 

vod, jejichţ mnoţství můţe mnohonásobně přesáhnout kapacitu čistírny. Na začátku deště 

jsou spláchnuty nečistoty z odvodněných ploch a vypláchnuty usazeniny ze stok. Tato 

dešťová voda je vysoce znečištěna po dobu cca 8 – 15 min. Snahou je zachytit tuto první 

část dešťového průtoku do dešťových zdrţí, odkud se zachycená odpadní voda přečerpává 

pomalým průtokem na čistírnu. Nádrţe je doporučeno vyčerpat do 8 hodin po skončení 

deště. Po naplnění dešťové zdrţe odtéká neředěná splašková voda v povoleném ředění 

přímo do recipientu. 

Výusť: pouţívá se k zaústění stoky do recipientu. Při vypouštění odpadních vod do 

vodního toku je třeba řešit výusť tak, aby se znečištěné vody nesoustřeďovaly v příčném 

profilu toku. Výškové uspořádání objektu se řídí tak, aby při pětileté vodě v recipientu 

nedošlo ke vzdutí do stokové sítě. 

Čerpací stanice: mohou být průběţné na trase stok nebo koncové při čerpání do vodního 

recipientu nebo čistírny. Koncové čerpací stanice jsou situovány u čistírny a nejsou 

součástí stokové sítě. Čerpací stanice pro tlakové stokové sítě jsou součástí domovní 

přípojky [14]. 
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3.8. Materiál stokových sítí 

Materiál pro stavbu stok se volí podle účelu, druhu soustavy, způsobu dopravy 

odpadních vod, základových a zatěţovacích poměrů staveniště, poţadované ţivotnosti díla 

a samozřejmě i podle tvarové a rozměrové nabídky výroby prefabrikovaných trub. Kaţdý 

pouţívaný materiál má vedle výhod i některé nevýhody, a proto je třeba při volbě 

materiálu vycházet z konkrétních poţadavků. Pokud některý materiál uvedeným 

poţadavkům nevyhovuje, můţeme jeho vlastnosti zlepšit nátěry, izolacemi, vloţkami 

apod. Na správné volbě materiálu závisí bezpečnost, hygiena, plynulost a ţivotnost 

potrubí. Cenové relace jsou také nezanedbatelným faktorem [20]. 

Materiál pro stavbu stok by měl splňovat zejména následující poţadavky: 

 vodotěsnost 

 dokonalou odolnost proti mechanickým, chemickým a biologickým 

vlivům dopravovaných odpadních vod 

 odolnost proti agresivním vlivům vnějšího prostředí 

 poţadovanou pevnost a únosnost 

 minimální drsnost 

  moţnost jednoduchého a účinného čištění stok 

Pro zvýšení odolnosti stok proti obrusu, chemickým a biologickým účinkům 

odpadních vod, se vnitřní povrch stok obkládá zcela nebo částečně obkladovými prvky 

nebo souvislým povlakem z kameniny, taveného čediče, sklolaminátu nebo plastů. Tato, 

tzv. kombinace materiálů se uplatňuje u všech konstrukčních typů stok, 

tj. prefabrikovaných, monolitických i vyzdívaných [19]. V současné době je nabídka 

trubních materiálů pro kanalizace velmi široká a zahrnuje následující materiály: 

- kameninu   tvárnou litinu 

- čedič   beton a ţelezobeton 

- vláknocement   polymerbetonplasty (PVC, PE, 

PP) 

- sklolaminát   kombinace těchto materiálů 

[19].
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Obr. č. 15: Kameninová trouba [21]  Obr. č. 16: Litinové trouby [21] 

 

 

 

 

Obr. č. 17: Betonové a ţelezobetonové trouby [21] Obr. č. 18: Ţebrované potrubí 

z polyetylénu [21] 

3.9. Způsoby čištění odpadních vod 

Při volbě vhodného způsobu čištění odpadních vod musíme brát v úvahu technické, 

ekonomické a legislativní poţadavky. Čištění odpadních vod můţeme dělit na intenzivní 

a extenzivní postupy [22]. 

3.9.1. Intenzivní postupy 

Těmito postupy se provádí čištění odpadních vod na mechanicko-biologických ČOV. 

Podle konceptu jej dále dělíme na centralizované, decentralizované a individuální čištění 

[22]. 

Centralizované čištění - odpadní vody z řešeného území se svedou pomocí stokové sítě 

na jednu centrální ČOV. 
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Obr. č. 19: Schéma centralizovaného čištění odpadních vod [25] 

 

Obr. č. 20: Blokové schéma ČOV [26]

Decentralizované čištění - odpadní vody z řešeného území se likvidují na více menších 

ČOV. Tato varianta je vhodná pro malé obce (okolo 200 aţ 300 obyvatel) a malé sídelní 

útvary s roztříštěnou zástavbou. 
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Obr. č. 21: Decentralizovaný systém nakládání s odpadními vodami [23] 

Pokud jsou zdroje odpadních vod rozmístěny v relativně uzavřeném území, 

je soustředění odpadních i znečištěných dešťových vod do jednoho místa s jejich 

následným čištěním jediným vhodným řešením. Problém nastává v okamţiku, kdy 

se neustále zvyšuje urbanizace rozsáhlých území, která přiléhají k centrálním sídlům. 

Dochází k deformování vodohospodářských poměrů v jednotlivých lokalitách a problémy 

s čištěním těchto vod se přenášejí z místa vzniku jinam. Z investičního hlediska 

je ve většině případů výhodnější vyhnout se budování sloţitých a rozsáhlých systémů 

přečerpávání a upřednostnit decentralizované čištění odpadních vod v místě jejich zdroje. 

V závislosti na místních morfologických a urbanistických podmínkách lze tak ušetřit 1/4-

1/3 investičních nákladů. 

Z hlediska budoucích provozních nákladů stále přeţívá přesvědčení, 

ţe je nejúspornější variantou centrální čistírna odpadních vod, třeba i s rozsáhlým 

systémem přečerpávání a transportních potrubí. V případě převáţné části gravitační 

kanalizace to můţe být pravda, ale s rostoucím počtem přečerpávání se rozdíl provozních 

nákladů stírá [24].  

Výhody decentralizovaného čištění odpadních vod nebo čištění u zdroje (i nevýhody 

centralizovaného čištění odpadních vod) jsou: 
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- provozovatelé několika výrobních zařízení projevují odpovědnější 

přístup ke kapalným odpadům, jsou-li přímo odpovědni za kvality své 

vlastní vypouštěné odpadní vody 

- větší přizpůsobivost vůči rozšiřování podniků nebo měnícím 

se podmínkám zařízení pro úpravu u zdroje 

- jsou šita na míru a běţně vykazují lepší výkonnost ve srovnání 

s centrálním biologickým čištěním 

- neexistuje ţádný (či méně) přebytečný aktivovaný kal, který je třeba 

likvidovat 

- výkonnost nebiologických technik nezávisí na biologické 

odbouratelnosti toků odpadních vod 

- zabránění ředění mícháním různých toků odpadních vod obvykle 

znamená vyšší účinnost čištění, atd.  

- poměr nákladů můţe být mnohem lepší u čištění dílčího proudu neţ 

u čištění centrálního. 

Hlavní výhody pouţívání centrální ČOV (a nevýhody decentralizovaných čistících 

zařízení) jsou: 

- vyuţití synergických účinků smíšených biologicky rozloţitelných 

vod, tj. účinků, které umoţňují mikrobiologický rozklad speciálních 

nečistot ve směsi s ostatními (či dokonce při zředění ostatními toky 

odpadních vod) zatímco samotný dílčí proud je špatně biologicky 

rozloţitelný  

- vyuţití účinků míchání, jako úpravy teploty nebo pH 

- efektivnější vyuţití chemikálií (např. ţivin) a zařízení, čím se sníţí 

relativní provozní náklady [25, 26]. 

Individuální čištění – odpadní vody jsou likvidovány v domovních ČOV, či v septiku 

spolu s dalším stupněm čištění případně v bezodtokové jímce (ţumpě) s pravidelným 

vývozem [22]. 
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1. Ţumpa: je to bezodtoková jímka zhotovena z betonu nebo plastu (viz obr. č. 22), 

půdorys je obvykle volen kruhový nebo obdélníkový. Ţumpa je osazena pod 

úroveň terénu. Součástí kaţdé jímky je minimálně jeden otvor o rozměrech 

600x600 mm. Umístění jímky je vhodné volit tak, aby manipulace s odpady při 

vyčerpávání byla co nejsnadnější a případné průsaky neohrozily vodní zdroje. 

Do ţumpy není dovoleno přivádět dešťové vody a není rovněţ dovoleno 

vypouštět její obsah ani ve zředěném stavu do vodních toků nebo příkopů, ani 

jím přihnojovat v době vegetace zahrady, louky a pole. Aby se zabránilo jejímu 

přeplnění, je důleţité pravidelně kontrolovat mnoţství odpadní vody a při 

překročení maximální hladiny odstavit vnitřní kanalizaci. Odvoz se provádí na 

nejbliţší centrální ČOV s volnou kapacitou [14] 

 

2. Septik: jedná se o betonovou či plastovou usazovací nádrţ (obr. č. 23), 

rozdělenou do několika komor, kterými voda postupně protéká. Mimo jiné i na 

počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím více komor, tím se usazuje více 

nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. I tak ale septik v naprosté většině případů 

nedosahuje takové účinnosti, aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění 

odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění. Často se doporučuje 

doplnění například o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje 

a dostatečně vodu dočistí. (www. Příroda.cz.) Doporučená doba zdrţení odpadní 

vody v septiku je 3 – 5 dní. Doba zdrţení zabezpečuje minimální účinnost aţ 

30% na odstranění organického znečištění. Doporučená četnost vyváţení septiku 

je minimálně 1krát za rok. Septik má být vţdy vybaven pevným stropem 

s kontrolními otvory do kaţdé komory a dokonale odvětrán [14]. 

  

 

 

 

 

Obr. č. 22: Schéma ţumpy [28]    Obr. č.:23: Septik [28] 
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3. Domovní čistírna odpadních vod: ČOV vyráběné tuzemskými výrobci jsou 

ve velké většině dodávány v kontejnerovém provedení z plastů (polypropylen), 

laminátu a nerezu. Rozeznáváme dva základní způsoby čištění odpadních vod – 

anaerobní a aerobní, popřípadě jejich vzájemné kombinace. Oba způsoby jsou 

zaloţeny na principu biologického odbourávání přiváděného znečištění 

mikroorganismy. Anaerobní způsob lze charakterizovat jako proces bez přístupu 

kyslíku s niţší účinností čištění neţ aerobní, který vyţaduje dodávku kyslíku do 

aktivační směsi (dmychadlem, biokontaktorem, čerpadlem s ejektorem) [14].  

 

1.  nemovitost 

2. kanalizační přípojka 

3. domovní ČOV 

4. zásobník vyčištěné vody  

5. čerpadlo vyčištěné vody 

6. zpětná klapka 

7. uzavírací kohout 

8. odbočení pro zálivku 

9. tlaková přípojka 

10. zemní uzavírací armatura 

11. sběrné potrubí 

 
Obr. č. 24: Schéma domovní ČOV [29] 
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Obr. č. 25: Domovní ČOV v provozu [29] 

 

3.9.2. Extenzivní postupy 

Tyto způsoby čištění vyuţívají samočisticí procesy, které probíhají v půdním, 

vodním nebo mokřadním prostředí. Na odstraňování znečištění se podílejí mechanické, 

biologické i chemické procesy [30.] 

Jsou zaloţeny na řízeném průtoku předčištěné odpadní vody umělým mokřadem, 

osázeným baţinnými rostlinami, vodní kulturou s plovoucími nebo ponořenými vodními 

rostlinami nebo jiným prostředím, schopným odebírat vodě znečišťující látky přirozenými 

procesy. Jednotlivé části přírodního čistícího systému jsou voleny a dimenzovány tak, aby 

se docílilo co nejdokonalejšího vyčištění odpadní vody, případně jejího úplného odstranění 

evapotranspirací nebo závlahou. Jedná se o:  

1. Půdní filtrace (některé aplikace půdních filtrů jsou znázorněny na obr. č. 26) 

2. Závlahu městskými, průmyslovými a zemědělskými odpadními vodami 

3. Závlahu kejdou, tekutými vyhnilými čistírenskými kaly a tekutými odpady 

4. Aerobní biologické nádrţe 

5. Anaerobní biologické nádrţe 

6. Dočišťovací biologické rybníky 
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7. Průtočné vegetační čistírny s plovoucími vodními rostlinami 

8. Vegetační kořenové čistírny s makrofyty 

9. Průtočné ţlabové bioeliminátory 

10. Čištění kolonami imobilizovaných buněk v umělém prostředí [30] 

 

Domovní sestava septik – zemní filtr 

 

 

 

   

Zemní filtr s předčištěním na splaškové 

kanalizaci 

 

   

Zemní filtr s předčištěním na jednotné 

kanalizaci 

 

 

 

 

Zemní filtr jako dočištění za 

mechanicko-biologickou čistírnou 

 

 

 

 
Obr. č. 26: Aplikace zemních filtrů [23] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 27: Schéma biologické nádrţe [30] 
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Obr. č. 28: Biologická nádrţ [30] 

 
Obr. č. 29: Schéma kořenové čistírny [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 30: Domovní kořenová čistírna v Kyjově u Havlíčkova Brodu [31]
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4. Charakteristika oblasti  

Město Český Těšín se nachází ve východním výběţku České republiky, asi 50 km 

východně od města Ostravy. Rozkládá se na levém břehu řeky Olše, na hranici České 

republiky a Polska. Ţije zde kolem 26 000 obyvatel a jeho rozloha činí necelých 3 381 ha. 

Vzhledem ke své poloze hraničního města je významnou tranzitní křiţovatkou, coţ mu, 

mimo negativních vlivu na ţivotní prostředí, dodává na atraktivitě. Je umístěn na kříţení 

silnic I. třídy č. 11 a 48 a silnice II. třídy č. 468. Po silnici I/48 je veden evropský tah 

E 462, po silnici I/11 evropský tah E 75. Městem rovněţ prochází ţelezniční trať Bohumín 

- Ţilina. Administrativně patří pod správu města Český Těšín sedm městských částí -

samostatných katastrálních území: Český Těšín, Dolní Ţukov, Horní Ţukov, Koňakov, 

Mosty, Mistřovice a Stanislavice [32.] 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 31: Poloha města na mapě [33] 
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Obr. č. 32: Hranice katastrálních území obce s rozšířenou působností Český Těšín [33] 

4.1. Z historie města 

V zajímavé, pestré, dlouhé a spletité historii města Těšín se odráţí kultura a dějiny 

několika národů. Najdeme zde památky, románské, gotické, renesanční, barokní, 

klasicistní, secesní, kubistické a funkcionalistické. První písemná zmínka o Těšíně je 

uvedena v listině papeţe Hadriána IV. pro vratislavského biskupa Valtera z 23. dubna roku 

1155. Jednalo se o hrad Těšín (Tescin), který byl střediskem hradského obvodu – 

kastelánie. Z podhradí na opevněném ostrohu nad řekou Olší, které je uváděno jiţ v roce 

1223, vzniklo město. Městská práva jsou bezpečně doloţena k roku 1290. V té době jiţ byl 

sídelním městem těšínského kníţete Měška I. Piastovce. Kníţe Měšek I. se stal nejen 

zakladatelem těšínské linie Piastovců, ale také prvním kníţetem sídlícím na těšínském 

hradě. Vzniklo samostatné těšínské kníţectví a město Těšín se díky své výhodné poloze na 

křiţovatce obchodních cest stalo správním a obchodním centrem regionu. Piastovci 

v Těšíně vládli aţ do roku 1653, kdy zemřela Alţběta Lukrécie, poslední těšínská kněţna 

z rodu Piastovců. Těšínské kníţectví přešlo jako odumřelé léno na Českou korunu 

a připadlo Habsburkům, kteří zde potom vládli aţ do roku 1918 [34]. 
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Město, které se rychle rozvíjelo, obdrţelo od svých kníţat řadu výsad a privilegií. 

Kníţata zde razila své vlastní mince, rozvíjela se řemesla. Těšínští ručnikáři vyráběli

krásně zdobené lovecké pušky svérázného typu, tzv. těšínky, které jsou dodnes ozdobou 

mnohých muzeí a zámků u nás i po celé Evropě.  

Město také na krátkou dobu proslavil po celé Evropě tzv. Těšínský mír, který zde byl 

podepsán 13. května 1779, v den narozenin Marie Terezie, za přítomnosti delegátů sedmi 

zúčastněných zemí – Rakouska, Pruska, Saska, Bavorska, Francie, Ruska a vévodství 

Zweibrűcken. Těšínský mír ukončil válku o bavorské dědictví mezi Marií Terezií 

a pruským králem Fridrichem. 

Pronikavý rozvoj města nastává po roce 1870, kdy byl zahájen provoz na košicko-

bohumínské dráze. Od této doby aţ do první světové války byly budovány zejména 

městské čtvrti, které dnes tvoří Český Těšín. Důleţitou roli sehrál Těšín ještě za první 

světové války, kdy zde byl v letech 1914 - 1917 umístěn generální štáb a hlavní velitelství 

rakousko-uherské armády. První světová válka přinesla rozpad Rakouska-Uherska a vznik 

nových nástupnických států. Území Těšínska si nárokovala jak Československá republika, 

tak Polsko. Spor, který nabral dramatických zvratů, měl být řešen plebiscitem a do Těšína 

byly vyslány mezinárodní komise a vojenské jednotky k udrţení pořádku. 

Nakonec však bylo Těšínsko rozděleno rozhodnutím velvyslanecké konference 

dohodových mocností 28. července 1920 v belgických lázních Spa. Jiţ následující měsíc, 

dne 10. srpna 1920, byly v Těšíně sejmuty vlajky čtyř dozorčích mocností a zástupci 

československé a polské administrativy převzali z rukou mezispojenecké plebiscitní 

komise správu přidělených území. Historický Těšín se stal dvojměstím Cieszyn – Český 

Těšín, řeka Olše byla stanovena státní hranicí, historická část města na pravém břehu řeky 

připadla Polsku, levobřeţní část města připadla Československu. Český Těšín se stal 

z předměstí okresním městem. Rodící se Český Těšín byl tehdy malou obcí, na katastru 

2,66 km
2
 zde ţilo něco málo přes 8000 obyvatel. Nově vznikající město však mělo před 

sebou slibné perspektivy rozvoje. Na jeho katastru se nacházelo nádraţí, odkud vyjíţděly 

vlaky jak do Třince, Jablunkova a na Slovensko aţ do Košic, tak do blízké hornické 

Karviné a do ţelezničního uzlu v Bohumíně, odkud pak vedlo spojení přes Ostravu do 

Brna i do Prahy. To byl základ demografického i urbanistického rozvoje města [34]. 
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Značnou úlohu sehrál v této souvislosti i místní průmysl a ţivnosti. 

Nejvýznamnějším místním výrobním odvětvím byly stavitelské firmy, kterým byla tehdy 

svěřena výstavba řady veřejných objektů – nemocnice, škol, kostelů i městské radnice. 

Český Těšín se v prvním období své samostatné existence vyvíjel jako moderní městské 

centrum nejvýchodnějšího cípu českých zemí, jako město poloţené sice značně 

excentricky na samých hranicích státu, avšak těţící silně ze svého správně 

administrativního určení a polohy ţelezničního uzlu. Město nebylo zatíţeno jednostrannou 

vazbou na některé odvětví výroby jako mnohá nedaleká hornická a hutnická města, 

hospodářské aktivity byly zaměřeny převáţně na spotřebu vysoce koncentrovaného 

obyvatelstva a nejbliţšího okolí a na značně rozsáhlou terciální sféru. Město tak skýtalo 

solidní základ pracovních příleţitostí a společenského uplatnění vůbec, bylo migračně 

přitaţlivé a ve svém počátečním stadiu rychle rostlo. 

Po Mnichovské konferenci v roce 1938 byla česká část Těšínského Slezska připojena 

k Polsku. Jiţ 1. září 1939, po vypuknutí II. světové války, bylo zabrané území obsazeno 

hitlerovským Německem a oficiálně začleněno do Německé říše. Obě města byla spojena 

v jeden celek. Dne 3. května 1945 byl Těšín osvobozen sovětskou armádou a krátce nato 

byly státní hranice obnoveny v jejich předválečné podobě.  

Po roce 1945 nastaly veliké změny ve výstavbě obou měst – Českého Těšína 

i Cieszyna. Města se podstatně zvětšila díky administrativnímu připojení okolních vesnic. 

V roce 1960 ztratil Český Těšín statut okresního města. Na okrajích města vzniklo několik 

sídlišť. V devadesátých letech, současně se změnou politického reţimu, se hranice obou 

států opět otevřely. Vzrůstající provoz na hranici si vynutil stavbu nového hraničního 

přechodu poblíţ města v Chotěbuzi, který byl otevřen v roce 1991. Stále většího významu 

nabývá přeshraniční spolupráce v nejrůznějších oblastech ţivota, zejména se daří 

spolupráce na poli kulturním [34]. 

4.2. Geomorfologie území Těšínska 

Z Geomorfologického hlediska náleţí celé území českého Těšínska do provincie 

Západní Karpaty. Území od severu Těšínska aţ po pomyslnou linii Chotěbuz – Havířov – 

Řepiště řadíme do soustavy Vněkarpatských sníţenin a celku zvaného Ostravská pánev 

[35].
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Dále aţ na jiţní hranici Těšínska se Slovenskem náleţí území do soustavy Vnějších 

Západních Karpat, které se dále dělí na Podbeskydskou pahorkatinu, Moravskoslezské 

Beskydy, Slezské Beskydy, Jablunkovskou brázdu a Jablunkovské mezihoří [35]. 

Zemský povrch Těšínska je v jednotlivých jeho částech velmi odlišný. Území tvoří 

někde vysoké hory a kopce, jinde jen pahorky nebo i zcela mírně zvlněný terén či obecně 

plochý reliéf. Hornatosti ubývá od jihovýchodu k severozápadu 36. 

V oblasti Českého Těšína se jedná o podcelek Těšínská pahorkatina, která vystupuje 

jako ostrov členitého, erozně denudačního reliéfu nad úroveň mladokvartérních 

akumulačních plošin Třinecké brázdy a Ostravské pánve. 

Na jihu a východě se noří její mírně skloněné svahy bez výrazné úpatnice pod 

pleistocenní sedimenty Třinecké brázdy. Erozně denudační reliéf pahorkatiny je soustavou 

plochých táhlých hřbetů s nevysokými návršími, navzájem oddělených nevysokými sedly 

a nehlubokými údolími Chotěbuzky, Sadového potoka a dalších. Hřbet pahorkatiny 

v oblasti Dolního a Horního Ţukova nese na svých vrcholech ve výšce 385 – 395 m.n.m. 

výrazně sečné plošiny, na kterých se vyskytují ojedinělé říční štěrky. Na jihu území je 

souvrství hornin spodní křídy deformováno rozsáhlou brachysynklinálou.  

Podle územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Český Těšín je 

řešené území tvořeno z 59,05 % zemědělskou půdou, 36,24 % území je zorněno, 13,80 % 

tvoří trvalé travní porosty a 9,01 % zahrady a sady. Lesy zaujímají 16,48 % rozlohy území, 

rozptýlená krajinná zeleň a veřejná zeleň 7,6 3%, vodní plochy 1,35 %, zastavěné plochy 

a ostatní plochy 15,49 %. V údolní nivě řeky Olše jsou zastoupeny nivní a luţní půdy. 

Rovněţ v úzkých nivách výše poloţených malých vodních toků se vyskytují nivní půdy. 

Hladina podzemní vody je zde nejčastěji v hloubce 1-3 m pod povrchem a stále či 

periodicky ovlivňuje půdy. V místech výskytu glejové luţní půdy je hladina podzemní 

vody v hloubce 0,5-1 m [37].  
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4.3. Vodstvo 

Řešené území patří do hydrologického povodí Olše a Stonávky. Řeka Olše je 

výrazný geografický útvar, který je pro dvojmostí Český Těšín – Cieszyn důleţitou 

kompoziční osou. Z obou nábřeţí se otevírají vzájemné pohledy do obou měst. 

Největší vodní plochou je nádrţ Hrabinka, vyobrazená  na obr. č. , na stejnojmenném 

potoce, která slouţí k rekreaci. Další rozsáhlejší vodní plochy tvoří rybniční soustavy 

Oběšinec a Vrbiny a akumulační nádrţ uţitkové vody pro Třinecké ţelezárny 

v Mistřovicích. Sídelní útvar Český Těšín patří v celém rozsahu k povodí řeky Odry.  

Hlavním vodním tokem je řeka Olše, která v Českém Těšíně dosahuje délky téměř 5 

km, roční průtok v řece činí průměrně 18 m
3
/s, hloubka tekoucí vody dosahuje průměrně 

10-30 cm. Řeka je státní hranicí. Řeka sama a její obě nábřeţí jsou prostorem značného 

společenského významu. Břehy Olše jsou ve městě 4 aţ 5 m vysoké, svaţující se 

v polovině do koryta. Řečiště je poměrně dost hluboko zařezáno do aluviálního náplavu. 

Druhým největším vodním tokem v sídelním útvaru je řeka Ropičanka, která však 

zasahuje do sídelního útvaru jen okrajově. Na celém úseku Českého Těšína je tok 

zregulován, včetně vybudování ochranných hrází. Ostatní vodní toky v řešeném území 

mají charakter potoků. K levostranným přítokům Olše patří Loucký náhon, Kyšinec, 

bezejmenný potok, Hrabinka, Sadový potok s Mlýnkou - viz obr. č. , Ropičanka 

s Vělopolkou. V západní části sídelního útvaru se nachází drobné povodí Stonávky 

s přítokem Chotěbuzkou. K ekologicky nejhodnotnějším tokům se řadí nezregulované 

úseky Hrabinky, Chotěbuzky a Sadového potoka s přirozenou doprovodnou zelení [37]. 
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Obr. č. 334: Vodní nádrţ Hrabinka v Českém Těšíně (foto: Pavla Franková) 

 

Obr. č. 35: Sadový potok v Horním Ţukově 
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4.4. Produkce a zdroje odpadních vod 

Hlavním znečišťovatelem je v obci Český Těšín obyvatelstvo a občanská vybavenost 

města. Odpadní vody mají z větší části charakter splaškových vod. Z celkového počtu cca 

26 000 obyvatel je na kanalizaci napojeno 22 220 obyvatel a na městskou ČOV 22 170 

obyvatel. Údaje o vypouštění odpadních vod za rok 2012 jsou uvedeny v tabulce č. 4: 

 
Tab. č. 4: Údaje o vypouštění odpadních vod za rok 2012 [38] 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody (splašky) jsou odpadní vody z domácností a sociálních 

zařízení, závodů (kuchyní, záchodů, umýváren), které neobsahují odpadní vody 

průmyslové. Splaškové vody jsou zpravidla zbarveny šedě aţ šedohnědě a jsou silně 

zakalené. Jejich teplota se v našich klimatických podmínkách pohybuje od 5 do 

20
◦
 v závislosti na ročním období a hodnota pH je v rozmezí od 6,8 do 7,5 [39]. 

V Českém Těšíně pochází největší mnoţství splaškových odpadních vod z centra 

města a z nedalekého sídliště Svibice, kde je nejhustší bytová zástavba. Odpadní vody 

z této oblasti jsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu a odvedeny do městské 

ČOV. Mnoţství splaškových odpadních vod produkovaných v obci Český Těšín přibliţuje 

tabulka č. 5. 

 

 

 

Voda 

vypouštěná 

do vodních 

toků celkem 

(vč. vody 

balastní a 

sráţkové): 

Voda 

vypouštěná 

do 

kanalizace 

bez vody 

balastní a 

sráţkové:  

 Z toho od 

obyvatel: 

Mnoţství 

čištěných 

odpadních 

vod (vč. 

balastních a 

sráţkových) 

Voda (za 

úhradu) 

vypouštěná 

do vodních 

toků bez 

čištění:  

3 062 tis. m3 1 084 tis. m3 761 tis. m3 3 062 tis. m3                          0,2 tis. m3 
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Tabulka č .5 : Mnoţství splaškových odpadních vod produkovaných v obci Český Těšín [37] 

 

 

4.4.2. Průmyslové odpadní vody 

Míra a charakter znečištění průmyslových vod záleţí na druhu průmyslu, ale 

i pouţité technologii výroby. Z hlediska odvádění a čištění průmyslových odpadních vod 

jsou rozhodující tyto podniky: Těšínská Jatka s.r.o., RENATEX, ČSAD, České dráhy a.s., 

Těšínská tiskárna, VOP GROUP, Unigenos, NsP, Těšínské papírny, Těšínská slévárna, 

DONGHEE Czech s.r.o, KOVONA SYSTEM a.s. a TATRA-AUTOBOS [38]. Některé 

z nich jsou blíţe specifikovány níţe: 

Výrobní závod Donghee 

Ve výrobním procesu vznikají odpadní vody z odmašťování a oplachů součástek 

před lakováním, ze zkoušení těsnosti nádrţí. Oplachové vody se v maximální moţné míře 

cirkulují, coţ vede k podstatnému sníţení mnoţství odpadních vod odvedených na ČOV. 

Předpokládá se, ţe z technologického procesu odchází cca 82 m
3 

odpadních vod za den, 

coţ činí ročně 18 000 m
3
 odpadních vod. Předčištěné vody na průmyslové ČOV jsou 

vypouštěny do splaškové kanalizace a odváděny na městskou ČOV [41]. 

 

Poloţka  2000 2005 2015 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených na 

kanalizaci 
obyv. 26309 26887 22000 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených na 

ČOV 
obyv. 19800 20167 22000 

Spec. produkce odp. vod obyvatelstva l/(os/den) 160 160 160 

Produkce odpadních vod m
3
/den 3581,60 3576,70 3552,00 

BSK5 kg/den 1343,10 1341,30 1332,00 

NL kg/den 1231,18 1229,50 1221,00 

CHSK kg/den 2686,20 2682,50 2664,00 
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Technologické vody jsou před vypouštěním předčištěny na průmyslové ČOV tak, 

aby vypouštěná odpadní voda splňovala svými limity poţadavky vodoprávního úřadu 

a limity kanalizačního řádu na kvalitu vod vypouštěných do splaškové kanalizace 42. 

 

Tab. č. 6: Mnoţství vypouštěných technologických vod [42] 

 

 

 

 

 

Těšínská jatka 

Průmyslové odpadní vody jsou tvořeny směsí splaškových vod a vod 

technologických. Technologická odpadní voda z masné výroby je předčištěna lapačem 

tuku AS-FAKU-80 EO a pak je spojena s technologickou odpadní vodou z jatek a vedena 

k mechanickému předčištění na rotačním sítu typu ROSI – 50 – 610 a následně čištěna 

ve flotační stanici 43. Pro čištění technologických odpadních vod jsou nastavena tato 

pravidla: 

 Vypouštět odpadní vodu ze zařízení v mnoţství maximálně 170 m3/den, 

62 050 m
3
/rok, maximálně 2 l/s. 

 Dodrţovat emisní limity ve vypouštěných odpadních vodách v souladu s platným 

Kanalizačním řádem stokové kanalizační sítě města Český Těšín. 

 Dodrţovat podmínky vypouštění odpadních vod v souladu s platným Kanalizačním 

řádem stokové kanalizační sítě města Český Těšín. 

 Ukazatele BSK5, CHSKCr, NL, Ncelk., N-NH4, EL, P sledovat s četností 12 x 

za rok a ukazatel AOX s četností 4 x za rok. Měření bude provádět akreditovaná 

laboratoř. 

 Odebírat dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného 

objemu v intervalu 15 minut. 

 Odběrná místa vzorků odpadní vody budou stanovena v souladu s platným 

Kanalizačním řádem stokové kanalizační sítě města Český Těšín 43. 

 Denní vypouštěné 

mnoţství v (m
3
) 

Roční vypouštěné 

mnoţství v (m
3
) 

Povolený stav 10 2 200 

Po rozšíření výroby 82 18 000 
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Kovona systém 

Produkované odpadní vody jsou průběţně šarţovitě likvidovány v čistírně 

odpadních vod (zneškodňovací stanice) typu DS 2 v časovém intervalu cca 4 hodiny. Pro 

zneškodnění odpadních vod je pouţit sorpčně-deemulgační postup, zaloţený na rozraţení 

olejové emulze síranem ţelezitým a následné sorpci olejů a ostatních nečistot na 

bentonitový kal. K úpravě pH je pouţito vápenné mléko, vzniklý kal je oddělován 

sedimentací. Odvoz se provádí jednou za 2 měsíce v objemu 2 m3 kalu. Takto předčištěná 

voda bude vypouštěna do splaškové kanalizace. Při vypouštění oplachových 

i odmašťovacích vod budou dodrţeny limity Kanalizačního řadu ČOV Český Těšín 44.

Předpokládané znečištění vypouštěných oplachových vod: 

 Alkálie Na+ 5 mg/l 

 Křemičitany (RAS 550° C) 1 mg/l 

 Detergenty (PAL-A) 1 mg/l 

 Ropné látky (NEL) 2 mg/l  

 

Tabulka č. 7: Předpokládané mnoţství vypouštěného znečištění 43 

 

 

 

4.5. Současné způsoby čištění a odvádění odpadních vod 

V Českém Těšíně je vybudována jednotná kanalizace pro společné odvádění 

dešťových, splaškových a průmyslových odpadních vod se systémem odlehčovacích 

komor a čerpacích stanic na stokové síti. Hlavní sběrač DN 1200 přivádí veškeré odpadní 

vody z města k čištění na ČOV v Chotěbuzi. V koncovém úseku vede sběrač podél toku 

Olše a podél hranice s Polskou republikou do areálu ČOV, kde je napojen do odlehčovací 

komory „V1A“[38]. 

 za den  za rok 

Alkalia Na+  40 g  8,75 kg  

Křemičitany (RAS 550°C  8 g  1,75 kg  

Detergenty  8 g  1,75 kg  

Ropné látky  16 g  3,50 kg  
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Přepadem a potrubím DN 1200 je napojena z odlehčovací komory dešťová zdrţ, 

ve které dochází k poslednímu odlehčení dešťových odpadních vod před ČOV. 

Páteř kanalizačního systému tvoří osm kmenových kanalizačních sběračů (A - H). 

Celková délka stávající kanalizace je cca 58,3 km. Počet kanalizačních přípojek 1 816. 

Základ jednotné stokové sítě v Českém Těšíně byl vybudován ve dvacátých létech 

20. století. Sběrače z této doby jsou většinou monolitické, budované na místě. Sídlištní 

sběrače „D“ a „E“ jsou z ţelezobetonových trub. Nově vybudovaný sběrač „G“ je 

z betonových trub WIHY. Všechny stoky jsou uloţeny do max. hloubky 5 m. Pasport 

kanalizace města byl zpracován v roce 1984, o lokalitu Svibice byl doplněn v roce 1993. 

Další dílčí doplnění bylo provedeno a archivováno v Geografickém informačním systému 

[38, 45]. Schéma kanalizační sítě Český Těšín je znázorněno na obr. č. 35. 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 4, na území Českého Těšína je sedm městských 

částí – Český Těšín, Dolní Ţukov, Horní Ţukov, Koňakov, Mosty, Mistřovice 

a Stanislavice. Hlavním recipientem je řeka Olše, dále pak Ropičanka, Hrabinka a Sadový 

(Šadovský) potok. 

V části Dolní Ţukov je vybudovaná část soustavné kanalizační síťě v délce 6 120 m. 

U zbytku neodkanalizované části Dolního Ţukova jsou splašky z obytné zástavby 

zachycovány systémem ţump a septiků a mají vliv na znečišťování okolního terénu, 

konkrétně na vodoteč Sadový. V rámci zlepšení ţivotního prostředí je nutné tento stav řešit 

dobudováním splaškové kanalizace.  

V části Mosty byla v rámci projektu "Revitalizace povodí Olše" vybudovaná 

soustavná oddílná kanalizace v délce 6 335 m profilu DN 300, na základě nevyhovujícího 

stavu původní kanalizace, která byla místy zborcená a neprůchodná.  

V části Horní Ţukov není vybudovaná soustavná kanalizační síť. Výjimku tvoří 

lokální kanalizace a ČOV v lokalitě U Kaple, na kterou je napojeno cca 50 obyvatel 

(soukromý provozovatel pro obec). V současné době je na ČOV napojeno cca 40 obyvatel. 

Po výstavbě rodinných domů dle návrhu územního plánu se počet obyvatel této lokality 

zvýší na cca 66, přítok odpadních vod bude Q=7,5 m
3
/den, proto stávající ČOV nebude 

kapacitně vyhovovat [38]. 
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Pro zajištění řádného čištění odpadních vod bude nutné ČOV rozšířit, resp. provést 

její intenzifikaci. V současné době existuje v provozu i druhá ČOV Běrnotín, schéma 

kanalizace je znázorněna na obr. č. 35. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů ze 

zbývajících částí Horního Ţukova je zajištěno v septicích či ţumpách, které jsou často 

v nevyhovujícím stavu, ty mají přepady zaústěny do otevřených příkopů případně 

trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Ostatní 

části obce nejsou odkanalizovány. 

Pokud jde o odvádění dešťových vod, je třeba uvést, ţe na rozvojových plochách 

dešťová kanalizace postavena není. Ve vesnických částech rovněţ dešťová kanalizace 

neexistuje, pouze v případě Horního Ţukova jde o části nesoustavné dešťové kanalizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 34: Schéma kanalizační sítě města Českého Těšína [38] 
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Obr. č. 35: Situace existující splaškové kanalizace pro Horní Ţukov [38] 

Městská ČOV  

Původní čistírna odpadních vod byla vybudována v roce 1972 jako mechanicko-

biologická ČOV městských a průmyslových odpadních vod s kalovým a plynovým 

hospodářstvím a s anaerobním vyhníváním kalu při teplotě 33 °C [46].  

Pro uskladňování a vysoušení kalu byla čistírna vybavena uskladňovací nádrţí 

a  kalovými poli. ČOV byla vybudována pro Qmax.deš. = 428,0 l/s, coţ odpovídalo 

43 515 ekvivalentních obyvatel (EO). V průběhu minulých let bylo na ČOV provedeno 

několik rekonstrukcí a změn technologie (mechanické odvodňování kalů, SŘTP ap.). 

Po řešené poslední rekonstrukci (rok 2001) má ČOV následující parametry: 
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 denní mnoţství Qd = 10 000 m
3
/d 

 hodinové mnoţství Q24 = 417 m
3
/h = 116 l /s 

 max. průtok Qmax = 833 m
3
/h = 231 l/s 

 roční průtok Qroč = cca 3 650 000 m
3
/r 

 balastní vody Qp = Q v = 12 000 m
3
/d = 500 m

3
/hod = 140 l/s 

 znečistění v BSK5 = 1800 kg/d = 180 mg/l 

 ekvivalentní obyvatel EO = 30 000 [46]. 

Kromě přiváděných odpadních vod z kanalizačního sběrače se na ČOV Český Těšín 

dováţejí odpadní vody k čištění a to odpadní vody s obsahem stabilizovaného kalu 

z malých ČOV, jenţ provozuje SmVaK, případně z jiných malých lokálních ČOV, jenţ 

SmVaK neprovozuje. Dále se na ČOV dováţí odpadní vody ze ţump a septiků, případně 

jiné odpadní vody k vyčištění [46]. 

 

 

 

 

 

, 

 
Obr. č 36: Městská ČOV v Chotěbuzi [47] 
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5. Posouzení moţných variant řešení a rozpracování 

doporučené varianty 

Při zpracování moţných variant řešení likvidace odpadních vod byla respektována 

Metodická příručka "Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2000 EO (MŢP ČR, 

březen 2009), která připadá v úvahu zejména při návrhu koncepce odvádění odpadních vod 

z okrajových částí měst Český Těšín (Horní Ţukov, Dolní Ţukov, Koňakov, Mistřovice, 

Stanislavice a Mosty).  

Tyto varianty budou rovněţ vycházet z doporučení, která uvádí hydrogeologický 

posudek daného území a z podmínek územního plánu. Tato kapitola se opírá o údaje 

uvedené v generelu města Českého Těšína zpracovaného firmou Hydroprojekt CZ, v němţ 

zpracovatelé navrhují na všech rozvojových plochách oddílný způsob odkanalizování. 

Mým cílem bylo také vyuţít existujících lokálních ČOV, nebo doporučit jejich počet 

a umístění se snahou minimalizovat počet lokálních ČOV, resp. počet čerpacích stanic. 

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického 

pokynu Mze ČR, č. j. 20494/2002-6000. 

5.1. Možné varianty řešení 

Uvaţují se tyto varianty: 

Varianta 1 – odvedení odpadních vod od všech nemovitostí novou splaškovou 

kanalizací přečerpáním do městské ČOV v Chotěbuzi. 

Varianta 2 – odvedení odpadních vod od všech nemovitostí novou splaškovou 

kanalizací a jejich čištění v nové lokální ČOV - tato varianta je vhodná zejména v místech 

s uzavřenější zástavbou. Pro zástavbu rozvolněnou jsou příhodnější níţe uvedené varianty 

3 a 4. 

Varianta 3 – čištění odpadních vod u kaţdé nemovitosti malou domovní ČOV, 

odvedení do vodoteče.  
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Varianta 4 – jímání odpadních vod do jímek na vyváţení u kaţdé nemovitosti 

s vyváţením do stávající ČOV v Chotěbuzi. 

5.2. Aplikace variant řešení v jednotlivých územích 

Horní Ţukov 

Pro katastrální území Horního Ţukova je moţná aplikace variant 1 a 4, z územního 

plánu se předpokládá, ţe pro odkanalizování zástavby východně od ulice Vělopolská, 

podél ulice Pod Zvonek bude odvedení odpadních vod řešeno gravitační splaškovou 

kanalizací oddílné stokové soustavy v délce 4 150 m, která bude dopravovat splaškové 

odpadní vody na městskou ČOV Český Těšín. Odpadní vody budou odváděny gravitačně. 

Splašková kanalizace v západní části obce bude ukončena v čerpací stanici s kapacitou 

5 l/s. Výtlačné potrubí DN 80 délky 1 000 m bude napojeno na gravitační stokovou síť 

východní části obce, zakončenou na stávající, nedávno vybudovanou lokální ČOV na 

Běrnotí. Celkem bude na kanalizaci z této lokality napojeno cca 125 obyvatel trvale 

bydlících a cca 160 rekreantů. Detailní zobrazení systémů splaškové a dešťové kanalizace 

v této oblasti vidíme na obr. č. 38. Ostatní rozptýlená zástavba mimo dosah navrhované 

kanalizace bude mít likvidaci odpadních vod individuální, v malých domovních ČOV, 

resp. akumulací v bezodtokových jímkách. Předpokládá se, ţe lokální čištění odpadních 

vod bude zajištěno pro cca 369 obyvatel. Z výsledku hydrogeologického posudku v zásadě 

připadají v úvahu jak povrchové způsoby zasakování (příkopy, průlehy), s tím, ţe jsou 

dostatečně kapacitní s ohledem na lokálně zpomalený průběh zasakování, anebo 

podpovrchové způsoby tam, kde jsou k tomu příhodné podmínky.  

Podle pana Radima Tesarčíka, pracovníka odboru ţivotního prostředí a zemědělství 

na MěÚ Třinec, není však toto navrţené řešení pro dané území příliš vhodné. Umístění 

velkého mnoţství kanalizačního potrubí v místech bez zástavby se jeví jako zbytečné 

a vede k narůstání nákladů na vybudování a provoz kanalizační sítě a v konečném 

důsledku se odráţí i na ceně stočného, coţ finančně zatěţuje místní obyvatele. 
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Obr. č. 37: Detail systémů výhledové splaškové a dešťové kanalizace v Horním Ţukově [38] 

Odhad investičních nákladů na odvádění a čištění odpadních vod 

Tabulka č 8. Odhad investičních nákladů [38] 

 

 

 

 

 

Dolní Ţukov 

Zde se uplatňuje kombinace variant 1 a 2. Pro zástavbu jiţně od ulice Pod Zvonek 

je navrţena gravitační splašková kanalizace oddílné stokové soustavy v délce 7 300 m 

zaústěná do navrhované ČOV v lokalitě Kozačinec. 

Specifikace  

IN (mil. 

Kč) 

Stoková sít 24,71 

ČOV   

Celkem 24,71 
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ČOV na ploše max. 20x15 m bude pro cca 245 obyvatel. Gravitační stokou 

splaškové kanalizace bude na ČOV přitékat cca 30,5 m
3
/den. Kolem ČOV je navrţeno 

ochranné pásmo 50 m. 

Zástavba kolem ulice Pod Zvonek bude odkanalizována navrţenou stokou gravitační 

splaškové kanalizace, která je pokračováním navrţené stoky z Horního Ţukova. Odhadem 

bude na stoku napojeno cca 661 trvale bydlících obyvatel a 160 obyvatel objektů 

individuální rekreace. Stoka bude na k. ú. Český Těšín napojena na stávající jednotnou 

stoku v křiţovatce ulice Polní a Pod Zvonek. Výhledová splašková a dešťová kanalizace 

včetně předpokládaného umístění lokální ČOV znázorňuje obrázek č. 39. 

Tabulka č. 9 Odhad investičních nákladů pro Dolní Ţukov [38] 

 

Specifikace  

IN (mil. 

Kč) 

Stoková sít 42,41 

ČOV 24,2 

Celkem 66,61 

 

 

 
 

Obr. č. 38: Výhledová dešťová a splašková kanalizace na území Dolního Ţukova 1. část [38] 
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Obr. č. 39: Výhledová dešťová a splašková kanalizace na území Dolního Ţukova 2. část [38] 
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Obr. č. 40: Umístění ČOV v lokalitě Kozačinec - výhledová plocha dle ÚP 2013 [38] 

Koňakov, Mistřovice, Stanislavice 

Obytná zástavba je zde rozvolněná a je tvořena výhradně obytnými domky, odpadní 

vody jsou likvidovány individuálně v septicích (přepady zaústěny do vodoteče) a ţumpách 

na vyváţení. Soustavná kanalizace vybudována není, dešťové odpadní vody jsou odváděny 

nejkratší cestou do vodoteče.  

S přihlédnutím k velikosti sídla, charakteru obytné zástavby a výši investičních 

nákladů na výstavbu kanalizace je vhodné zde doporučit variantu 3 nebo 4, tedy řešit 

likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě poţadavku 

na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze vyuţít stávající septiky 

či ţumpy pro osazení malých domovních ČOV. Pořizovací a provozní náklady na ČOV, 

včetně jejího ekonomického porovnání s ţumpou obsahuje tabulka č. 10. a č. 11. 
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Tab. č. 10: Orientační náklady na pořízení a provoz čov a ţumpy [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tab. č. 11 : Porovnání nákladů [24] 

 

 

 

 

 

Podle pana Radima Tesaříka, pracovníka odboru ţivotního prostředí a zemědělství na 

MěÚ Třinec, závisí provozní náklady na domovní čistírnu odpadních vod také na 

odpovědnosti osob, které ji provozují. Bohuţel není výjimkou, ţe vody vypouštěné ve 

velkém mnoţství z DČOV nedosahují poţadované kvality vyčištění. Nedostatečná údrţba 

můţe vést k uhynutí biologicky aktivních bakterií a domovní ČOV tak dále plní spíše 

funkci septiku. 

Náklady na pořízení a provoz 

pořizovací náklady cena (s DPH) 

projekt 4.000 Kč 

hydrogeologický posudek 5.000 Kč 

Domovní ČOV  66.045 Kč 

jímka 1m3 1.000 Kč 

vsakovací studna + drenáţ 6.840 Kč 

kalové čerpadlo 3.200 Kč 

elektro kompletní 4.900 Kč 

celkové pořizovací náklady 90.985 Kč 

provozní náklady   

el. energie (cca 520 kWh/rok; 3 

Kč/kWh) 
1.560 Kč 

odběr vzorků (1xročně) 550 Kč 

celkové provozní náklady 2.120 Kč 

provozní náklady - ţumpa   

vyváţení ţumpy (četnost 15x/rok x 

1200 Kč) 
18.000 Kč 

Ekonomické porovnání s variantou ţumpa 

Provozní náklady za rok 
cena s 

DPH    

ČOV 2.120 Kč 

vyváţení ţumpy 
18.000 

Kč 

rozdíl nákladů za rok 
15.880 

Kč 

podíl pořizovacích nákladů a rozdílu 

ročních nákladů 
5,7 
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6. Vyhodnocení a závěr 

V předchozích kapitolách byly porovnány způsoby čištění odpadních vod a uvedeny 

výhody i nevýhody centralizovaného a decentralizovaného způsobu likvidace těchto vod. 

Cílem mé diplomové práce bylo shrnout problémy spojené s odkanalizováním obce Český 

Těšín, porovnat varianty jejich řešení a přiklonit se k té nejvýhodnější. Výběr nejvhodnější 

varianty závisí především na přístupu dané obce, na dané lokalitě, resp. jejích moţnostech 

a vyuţití. Řešení otázky řádného čištění a odvádění odpadních vod je v současné době 

velice aktuální, je nutné vyhovět standardům Evropské unie. Mnoho aglomerací zaujalo 

k této problematice aktivní přístup a s tímto závazkem se jiţ vyrovnalo, i obec Český Těšín 

jiţ v minulých letech vyuţila moţnost čerpat část finančních prostředků z evropské dotace 

tzv. Fondu soudrţnosti a Státního fondu ţivotního prostředí České republiky, která byla 

poskytnuta Slezskému vodohospodářskému svazku ve výši zhruba 700 mil. korun 

a v rámci akce "Revitalizace povodí Olše" započala rekonstrukci kanalizační sítě 

a výstavbu nových lokálních ČOV pro lokality Český Těšín, Svibici, Mosty a Horní 

a Dolní Ţukov. Jedná se o lokality rozdílné z hlediska geomorfologie, průmyslu, 

zastavěnosti území i počtu trvale ţijících obyvatel.  

Výběr nejvhodnější varianty pro kaţdou část obce je proto nutné pečlivě vyhodnotit 

a rozpracovat v jednotlivých technicko-ekonomických studiích. Dle pracovníků odboru 

územního rozvoje na MěÚ Český Těšín se na těchto studiích, pro ty části obce, které 

v současné době ještě nemají vyřešenou otázku likvidace odpadních vod, zatím pracuje 

a konečné řešení tedy není pevně určeno. Aplikace variant řešení, které jsem uvedla 

v kapitole 5. 2. tedy vychází z několika výhledových situací uvedených v rozpracované 

technicko-ekonomické studii, z moţností územního plánu obce Český Těšín a z Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje. Rovněţ jsem vzala v potaz 

ekonomickou nákladnost jednotlivých variant.  

Vybrat správnou volbu typu kanalizace je důleţité, stejně jako volba technologie 

a návrh parametrů budoucí ČOV. V rámci investice i v průběhu budoucí provozní činnosti 

lze tímto způsobem ušetřit značné finanční prostředky. Správně navrţená ČOV snáze plní 

koncentrační i bilanční látkové limity na odtoku z ČOV, které jsou předepsány příslušným 

vodoprávním úřadem. 
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V rámci podpory akce pro rozvoj kanalizace v obci Český Těšín schválilo 

zastupitelstvo města záměr uhradit realizaci kanalizační přípojky k dotčeným stavbám 

občanů včetně zajištění projektové dokumentace. Záměrem bylo zajištění maximální 

kvality a funkčnosti přípojek, které musí být nepropustné a musí odvádět pouze splaškové 

vody. Snahou projektanta nebo technika městského úřadu, který navštíví jednotlivé 

nemovitosti, je vytipování co nejkratší a nejoptimálnější trasy přípojky, která zajistí moţné 

technické napojení na vybudovaný kanalizační sběrač, a přitom co nejméně naruší 

pozemek vlastníka. Město rovněţ předpokládá maximální součinnost občanů v tom, ţe 

vyznačenou trasu uvolní od venkovních úprav, staveb či porostů, a po výkopu a poloţení 

kanalizace si opět kaţdý uvede pozemek do původního stavu. Dále, ţe budou 

spolupracovat při návštěvě projektanta a technika městského úřadu při vytyčování trasy 

včetně souhlasu se stavbou pro účely stavebního řízení. Zda však tato spolupráce probíhá 

přesně podle očekávání, nelze s jistotou říci.  

Co se týče vztahu vlastníka a provozovatele kanalizační sítě, v Českém Těšíně je 

vlastníkem obec a provozovatelem SmVaK, a. s.  Je třeba si uvědomit, ţe převedením 

provozování na jiný subjekt ztrácí vlastník část pravomocí, případně dochází k částečné 

změně těchto pravomocí. Platbu stočného tak nemusí mít vlastník plně ve své kompetenci, 

coţ se týká i Českého Těšína. 

Řádné odkanalizování a čištění odpadních vod je jedním z ukazatelů ţivotní 

a zdravotní úrovně obyvatelstva a zároveň nástrojem, který napomáhá chránit ţivotní 

prostředí a přispívá k urbanistickému i hospodářskému rozvoji dané oblasti. Snaha řešit 

tuto problematiku má tedy pro kaţdou obec velký význam. 
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