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4. ÚVOD 

Předložená projektová dokumentace je zpracována na základě smlouvy o dílo 
č. 3461/TES-2020 ze dne 5. 8. 2020.  

Projekt „Studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce 
Olbramice a hydrogeologické posouzení lokalit v obci“ byl spolufinancován z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. 

Účelem studie je posoudit stávající stav likvidace odpadních vod a navrhnout 
variantní řešení odkanalizování a čištění odpadních vod z území obce Olbramic. 

To zahrnuje: 

• stanovení bilance - výpočet množství a znečištění odpadních vod; 

• odborné posouzení technického stavu stávající kanalizace;   

• zpracování technického návrhu variantního řešení odkanalizování a likvidace 
odpadních vod v obce Olbramice a místní části (dále jen MČ Janovice a 
Kamenec;   

• odborný odhad investičních nákladů na realizaci stavby pro jednotlivé varianty 
řešení; 

Při návrhu variantního řešení musí být zohledněna topologie řešeného území, 
charakter stávající zástavby, možnost využití stávajících kapacit. Návrh odkanalizování a 
likvidace odpadních vod musí zohledňovat požadavky na rozvoj území zapracované do 
územně plánovací dokumentace.    

Při posouzení jednotlivých variant musí být zohledněna technická náročnost 
navrženého řešení, požadavky legislativních předpisů, majetkoprávní poměry, popřípadě 
další technická nebo ekonomická omezení spojená s realizací navrženého řešení.  

Závěrem studie má být doporučení a zdůvodnění optimální varianty řešení systému 
odkanalizování a čištění odpadních vod v zájmovém území. Výsledky studie budou použity 
jako podklad pro projektovou přípravu uvedené stavby.    

44..11  PPŘŘEEHHLLEEDD  VVÝÝCCHHOOZZÍÍCCHH  PPOODDKKLLAADDŮŮ  

1. Smlouva o dílo č. 3461/TES-2020 ze dne 5. 8. 2020.  

2. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů; 

3. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonu ve znění pozdějších předpisů; 

4. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu;  

5. Platné normy a související právní předpisy; 

6. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, KONEKO spol. s r.o. 
Ostrava, 2004; 

7. Územní plán Olbramice, včetně změn, Ing. Arch. Jaroslav Haluza, 06/2009; 

8. MMO, Odbor ochrany ŽP, rozhodnutí č. 654/15/VH o povolení změny k nakládání 
s vodami, č.j. SMO/259952/15/OŽP/Sta ze dne 26.8.2015; 

9. MMO, Odbor ochrany ŽP, rozhodnutí č. 1071/15/VH o povolení změny k nakládání 
s vodami, č.j. SMO/408538/15/OŽP/Loj ze dne 1.12.2015; 



Nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce 
Olbramice a hydrogeologické posouzení lokalit v obci Zak č.: 3461/TES-2020 
Technicko - ekonomická studie Arch. č. : 3461/01    

KONEKO spol. s r.o. Ostrava Strana  5 

10. Obec Olbramice, Provozní řád jednotné kanalizace, 06/2016;  

11. Kanalizační řad stokové sítě - Olbramice, 9/2016, schválen MMO OŽP dne 
8.11.2017   

12. Podklady poskytnuté objednatelem - průzkum části kanalizace televizní kamerou 
apod.; 

13. Mapové podklady; 

14. Podklady získané vlastním průzkumem. 
 

44..22  SSEEZZNNAAMM  PPOOUUŽŽIITTÝÝCCHH  ZZKKRRAATTEEKK  
Pro účel této studie byly použity tyto zkratky: 

TES   technický - ekonomická studie; 

MČ  místní část; 

DÚR    dokumentace pro územní řízení; 

DSŘ    dokumentace pro stavební řízení; 

SFŽP  státní fond životního prostředí; 

ČOV    čistírna odpadních vod; 

DČOV   domovní čistírna odpadních vod; 

OV  odpadní voda; 

OK   odlehčovací komora na jednotné stokové síti; 

ČS   čerpací stanice; 

ÚP  územní plán; 

CÚ  cenová úroveň;  

IN  investiční náklady;  

IS  inženýrské sítě; 

NV   nařízení vlády ČR; 

EO   populační ekvivalent;  

NN  nízké napětí; 

EE  elektrická energie.   
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44..33  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  PPOOJJMMŮŮ  

Gravitační systém - odpadní vody jsou odváděny ve spádu potrubím, jehož průměr 
nesmí být dle ČSN menší než DN 250 mm. Potrubí musí být uloženo ve spádu, jehož 
minimální hranici určuje použitý trubní materiál a dimenze. Potrubí musí být uloženo v 
hloubce s minimální krycí vrstvou 1,2 m ve volném terénu a 1,8 m ve vozovce, ve vzdálenosti 
max. 50 m musí být umístěny revizní kanalizační šachty. Ty jsou umístěny i v případě změny 
trasy kanalizace (směrové i výškové). Odpadní vody jsou do gravitační kanalizace napojeny 
gravitačními anebo tlakovými kanalizačními přípojkami zaústěnými do domovních revizních 
šachet, které jsou obvykle umístěny na hranici pozemku vlastníka nemovitosti. 

Tlakový systém - splaškové vody z jednotlivých nemovitostí jsou gravitačně svedeny 
do čerpacích šachet na pozemku vlastníka nemovitosti. Z těchto čerpacích šachet vedou 
přípojky tlakové kanalizace (podružné tlakové řady) do hlavních řadů tlakové kanalizace 
umístěných převážně v komunikacích.  

Čerpací šachta je vybavena čerpadlem s řezacím zařízením s dopravním tlakem cca 
0,6 MPa. Dopravní množství čerpadla je cca 45 l/min, příkon cca 1,5 kW. Hlavní výtlačná 
potrubí jsou v dimenzích od D50 a výše. 

Podtlaková kanalizace - (též vakuová kanalizace) je systém užívající k dopravě 
odpadních vod podtlaku vytvořeného v kanalizačním potrubí vakuovými čerpadly v centrální 
vakuové stanici. Splaškové vody z jednotlivých nemovitostí jsou gravitačně svedeny do 
sběrné šachty se sacím ventilem, která je umístěna na pozemku vlastníka nemovitosti.  

Po naplnění sběrné šachty se krátce otevře sací ventil a celý obsah je podtlakem 
odsán do potrubí. Podtlakové potrubí (veřejná kanalizace) dimenzí od DN 80 a výše spojuje 
sběrné šachty se sacími ventily s podtlakovou stanicí. Potrubí musí mít hladký vnitřní povrch, 
odolávat korozi a vysokým rychlostem uvnitř potrubí (cca 6 m/s). 

Podtlakovou stanici tvoří podtlaková nádoba a vývěva, která vytváří v potrubí podtlak 
(0,2 - 0,7 Bar). Z podtlakové nádoby jsou odpadní vody ponorným kalovým čerpadlem dále 
odváděny do nadřazeného kanalizačního systému, nebo přímo do čistírny odpadních vod. 

Kombinovaný systém 

Kombinace gravitační kanalizace + výtlak - odpadní vody jsou odváděny 
gravitačními řady až k čistírně odpadních vod. V ostatních lokalitách jsou odpadní vody 
odváděny gravitačně do nejnižších částí území, kde je instalována centrální přečerpávací 
čerpací stanice pro danou lokalitu. Zde se odpadní vody přečerpávají do gravitačního řadu 
vedoucího k čistírně (ČOV). 

Kombinace gravitační kanalizace a tlakové anebo podtlakové kanalizace - 
odpadní vody jsou odváděny gravitačními řady až k čistírně odpadních vod. V ostatních 
lokalitách je vybudována tlaková anebo podtlaková kanalizace, která odvádí odpadní vody do 
gravitačního řadu vedoucího k čistírně. 

Ochranné pásmo - ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti 
vodovodních řadů a kanalizačních stok, určených k jejich provozuschopnosti. Ochranná 
pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu. U kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 
1,50 m.  Výjimku z ochranného pásma může povolit vodoprávní úřad. 
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Kanalizační přípojka - je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění 
vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Nejmenší 
dovolený sklon při jmenovité světlosti DN 150 je 1%, největší dovolený sklon kanalizační 
přípojky je 40%. Území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě 
strany nesmí být zastavěné ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit. Pozemní 
komunikace z tohoto hlediska nepředstavuje překážku. 

Inženýrské sítě - jsou nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury – například  
vodovod, kanalizace, plyn, sdělovací kabely, VN, NN. 

Vlastník kanalizační přípojky - je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. 
Přípojka na soukromém pozemku a na veřejném prostranství dle platné legislativy se (z 
hlediska investice do přípojky) již nerozlišuje "soukromá" a "veřejná" část domovní přípojky, 
tj. dle zákona si celou domovní přípojku hradí vlastník nemovitosti. 

 Z hlediska provozování je provozovatel kanalizačního systému povinen provozovat i 
část domovní přípojky uložené na veřejném pozemku. O tu část domovní přípojky, která je 
uložena na soukromém pozemku, se stará vlastník přípojky sám.  

Provozovatel - osoba, která hodlá provozovat kanalizaci, požádá krajský úřad o 
vydání povolení k provozování kanalizace. Krajský úřad vydá povolení k provozování 
kanalizace jen osobě, která má k provozování oprávnění dle živnostenského zákona, je 
vlastníkem kanalizace nebo uzavřela s vlastníkem kanalizace smlouvu o provozování 
kanalizace, splňuje sama nebo její odpovědný zástupce kvalifikaci odpovídající požadavkům 
na provozování. 

Provozní řád kanalizace - je souhrn předpisů, pokynů a dokumentace pro operativní 
řízení a regulaci průtoků odpadních vod stokovou sítí včetně omezení a přerušení průtoku 
stokovou sítí nebo její částí a procesu čištění včetně přerušení a zastavení provozu čistírny a 
jejího zařízení nebo její částí. 

Kanalizační řád - je předpis, který stanoví jaké největší objemy odpadních vod a 
znečištění v nich obsažené je dovoleno vypouštět do stokové sítě. Stanovuje požadavky na 
jejich kontrolu a určuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do stokové 
sítě musí být zabráněno. 

5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

55..11  CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKAA  ZZÁÁJJMMOOVVÉÉHHOO  ÚÚZZEEMMÍÍ    

Obec Olbramice se nachází cca 2 km od města Klimkovic. Zástavba obce leží na 
svahu od severozápadu k jihovýchodu na pravém břehu potoka Polančice a na levém břehu 
potoka Seziny. Tato poloha předurčuje vazby řešeného území na okolí s možnostmi dalšího 
rozvoje a prosperity.  

Olbramice je obec s převládající obytnou funkcí a doplňujícími funkcemi výrobní a 
obslužnou. Převážná část obytné zástavby, kterou tvoří rodinné domky či původní 
zemědělské usedlosti je soustředěna podél místních komunikací - Hlavní ulice a s ní 
rovnoběžnými ulicemi Dlouhá a Záhumení. 
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Obec má společně s místní částí Janovice katastrální výměru 539 ha. Hranice katastru 
tvoří západně říčka Setina a severovýchodně říčka Polančice.  

Hlavním recipientem je bezejmenný LB přítok Seziny (ČHP 2-01-01-120), ID (dle 
CEVT) 10217608, který pramení na katastru obce.  

V současné době v obci probíhá výstavba nových rodinných domů, obec připravuje 
několik dalších lokalit určených pro výstavbu individuálního bydlení s celkovou kapacitou cca 
30 RD.    

Dle podkladů poskytnutých Objednatelem žije v současné době v Olbramicích cca 722 
obyvatel, ve výhledu se předpokládá mírný nárůst na cca 900 trvale žijících osob.  

55..22  SSTTÁÁVVAAJJÍÍCCÍÍ  SSTTAAVV  OODDKKAANNAALLIIZZOOVVÁÁNNÍÍ  AA  ČČOOVV    

5.2.1 Centrální část obce 

V obci je vybudována soustavná jednotná gravitační kanalizace, která je vyústěna do 
koryta bezejmenného toku, tj. stávající kanalizace je „pramenem“ vodního toku.   

Dle podkladu /10/ celková délka stávající kanalizace je cca 6,1 km z toho cca 5,9 km 
je majetkem obce Olbramice. Stávající kanalizace je vybudována z betonových trub o profilu 
DN 250 až 1200 mm. 

Stávající kanalizační stoky jsou vedeny převážně v souběhu se stávajícími 
komunikacemi v prostorech původních silničních příkopů, což dokladuje hloubka uložení 
potrubí (cca 1,0 – 1,5 m). Výjimku tvoří kmenová stoka (zatrubnění původního otevřeného 
koryta), která je vedena přes soukromé oplocené pozemky v zahradách přiléhající k RD.   

Stávající kanalizace byla budovaná postupně od 60-tých let minulého století. Stávající 
technický stav neodpovídá požadavkům (ČSN 73 6701), zejména provedení revizních 
šachtic opatřených mříží, sloužící jako uliční vpusť. Výjimku tvoří nově budované úseky 
kanalizace, které splňují stavební standardy pro kanalizační potrubí, týkající se jak 
provedení, tak těsnosti. 

Dalším závažným nedostatkem je netěsnost stávající kanalizace. Výsledkem je 
skutečnost, že stávající kanalizace plní funkci drenáží, tj. odvádí velké množství balastních 
(průsakových) vod. Dle sdělení zástupců OÚ jsou mimo balastní vody napojené na stávající 
kanalizaci drenážní systémy, které odvodňují přilehlé pozemky a prameny vyvěrající 
podzemní vody (jedná se o zatrubnění prameniště bývalého vodních toku). 

Výsledkem je skutečnost, že kvalita vody na centrální výusti v ukazateli BSK5 pohybuje 
v rozmezí 3 - 18 mg/l, tj. „v uvozovkách“ splňují požadavky NV 401/2015 Sb. – viz kapitola 
/5.4/ této zprávy.    

Dle podkladů, poskytnutých Objednatelem, je na stávající kanalizaci napojeno celkem 
167 nemovitostí (583 EO). Odpadní vody ze 100 objektů jsou před vypouštěním do 
kanalizace mechanicky předčištěny v septicích. Odpadní vody ze 44 objektů jsou před 
vypouštěním do kanalizace vyčištěné na DČOV, ze zbývajících objektů jsou na veřejnou 
kanalizaci napojené pouze dešťové vody.  

Celkem 70 nemovitostí na území obce má vybudované žumpy, 17 nemovitostí septiky 
ukončené trativodem, 4 nemovitosti zasakuji vyčištěné odpadní vody na ČOV do 
horninového podloží. 
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Olbramice Janovice Kamenec CELKEM

Počet obyvatel ob. 672 32 18 722
Podíl napojených obyvatel % 100% 100% 100% 100%
CELKEM: ob. 672 32 18 722
Spec.spotřeba vody l/obxd 110 110 110 110
Množství odpadních vod

m3/den 73,9 3,5 2,0 79,4
m3/hod 3,1 0,1 0,1 3,3

l/s 0,9 0,0 0,0 0,9
m3/den 103,5 4,9 2,8 111,2
m3/hod 4,3 0,2 0,1 4,6

l/s 1,2 0,1 0,0 1,3
m3/hod 9,5 1,5 0,8 10,2

l/s 2,6 0,4 0,2 2,8
Znečištění - přítok

kg/d 40,3 1,9 1,1 43,3
mg/l 545,5 545,5 545,5 545,5

Počet obyvatel EO 672 32 18 722
kg/d 80,6 3,8 2,2 86,6
mg/l 1090,9 1090,9 1090,9 1090,9
kg/d 37,0 1,8 1,0 39,7
mg/l 500,0 500,0 500,0 500,0
kg/d 7,4 0,4 0,2 7,9
mg/l 100,0 100,0 100,0 100,0
kg/d 1,7 0,1 0,0 1,8
mg/l 22,7 22,7 22,7 22,7

NL

Qd                                       
kd = 1,4

Qh                                       
kh = 2,4; 7,2; 2,2

BSK5

CHSKcr

Ukazatel
Jednotka

Strávající stav

Nc

Pc

Q24

5.2.2 Místní části Janovice a Kamenec 

K obci Olbramice náleží osada Janovice a Kamenec. 

V Janovicích se nachází celkem 14 rodinných domů, z toho 2 neobydlené, jeden 
používán rekreačně, další dva dlouhodobě rozestavěné a 1 chata. V osadě bydlí 32 trvalé 
hlášených obyvatel. Ve výhledu se předpokládá setrvalý stav.  

V Janovicích je vybudován krátký úsek jednotné kanalizace, celkem cca 230 m. 
Kanalizace je vyústěná do bezejmenného PB přítoku potoka Polančice (ČHP 2-01-01-153/1), 
ID (dle CEVT) 10216052. Kanalizace slouží především k odvedení dešťových vod z místní 
komunikace. Mimo dešťové vody dle podkladů poskytnutých OÚ je na jednotnou kanalizaci 
napojeno celkem 5 nemovitostí s celkovým počtem cca 12-15 EO, z toho 4 objekty mají 
septiky s přepadem do kanalizace, jeden objekt vypouští do kanalizace odpadní vody 
vyčištěné na domovní ČOV.  

V osadě Kamenec se nachází celkem 5 domů a 2 chaty, celkem zde bydlí 18 trvalých 
obyvatel. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně, tj. v septicích s přepadem do 
terénní rýhy, která ústí do řeky Sezina. 

55..33  MMNNOOŽŽSSTTVVÍÍ  AA  KKVVAALLIITTAA  OODDPPAADDNNÍÍCCHH  VVOODD..    

Vstupním podkladem pro výpočet produkce splaškových vod je počet trvale žijících 
obyvatel a údaje o průmyslových kapacitách. Tyto podklady byly pro účely projektových prací 
poskytnuty Objednatelem.  

Specifické produkce odpadních vod a znečištění byly stanoveny následovně: 
1. specifická produkce splaškových vod (včetně vybavenosti) 110 l/os*den 
2. produkce znečištění BSK5  60 g/os*den 

Tab. 1a  Bilance množství a znečištění odpadních vod - stávající stav  
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Tab. 1b  Bilance množství a znečištění odpadních vod - výhled  

Olbramice Janovice Kamenec CELKEM

Podíl napojených obyvatel % 100% 100% 100% 100%
CELKEM: ob. 850 32 18 900
Spec.spotřeba vody l/obxd 110 110 110 110
Množství odpadních vod

m3/den 93,5 3,5 2,0 99,0
m3/hod 3,9 0,1 0,1 4,1

l/s 1,1 0,0 0,0 1,1
m3/den 130,9 4,9 2,8 138,6
m3/hod 5,5 0,2 0,1 5,8

l/s 1,5 0,1 0,0 1,6
m3/hod 12,0 1,5 0,8 12,7

l/s 3,3 0,4 0,2 3,5
Znečištění - přítok

kg/d 51,0 1,9 1,1 54,0
mg/l 545,5 545,5 545,5 545,5

Počet obyvatel EO 850 32 18 900
kg/d 102,0 3,8 2,2 108,0
mg/l 1379,9 1090,9 1090,9 1359,9
kg/d 46,8 1,8 1,0 49,5
mg/l 632,4 500,0 500,0 623,3
kg/d 9,4 0,4 0,2 9,9
mg/l 126,5 100,0 100,0 124,7
kg/d 2,1 0,1 0,0 2,3
mg/l 28,7 22,7 22,7 28,3

Ukazatel
Jednotka

Výhled 2035

Nc

Pc

Q24

Qd                                       
kd = 1,4

Qh                                       
kh = 2,4; 7,2; 2,2

BSK5

CHSKcr

NL

 
 

Poznámka: Stávající provozovny, objekty občanské vybavenosti, apod. nejsou z pohledu řešené 
problematiky významnými producenty odpadních vod. 

 

55..44  PPOOSSOOUUZZEENNÍÍ  KKVVAALLIITTYY  VVOODDYY  NNAA  OODDTTOOKKUU  ZZEE  SSTTÁÁVVAAJJÍÍCCÍÍ  KKAANNAALLIIZZAACCEE  DDOO  
RREECCIIPPIIEENNTTUU  

V současné době na správním území obce Olbramice jsou evidované celkem 3 vyústí 
jednotné kanalizace:  

výusť č.1 - Pod hřištěm, hlavní výusť jednotné kanalizace obce; 

výusť č. 3 - Kolonie, výusť uliční kanalizační stoky lokality Kolonie v Olbramicích;        

výusť č. 2 - Janovice, výusť kanalizační stoky v osadě Janovice.  

Všechny vyústi mají platné povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace do vod 
povrchových – viz podklad /8,9/.  

Pro kanalizační výusť č. 1 a č. 3 má povolení platnost do 08/2025, pro kanalizační 
výusť č. 3 má povolení platnost do 1/2034. 

Požadovaná kvalita odpadních vod před jejich vypouštěním do recipientu pro 
jednotlivé vyústi je přehledně shrnuta v následující tabulce: 
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p m p m p m
2. 40 80 150 220 50 80

Č. výusti
BSK5 CHSKCr NL

BSK5 CHSK Cr NL N-NH4+ Pcel.

2/2019 3,0 14,8 14,0 5,0 1,1
5/2019 7,6 44,5 58,0 11,4 2,9
8/2019 3,0 22,5 2,0 8,6 3,0
11/2019 18,0 61,7 30,0 25,7 1,5
2/2020 12,0 95,3 59,0 5,0 0,7
5/2020 3,0 20,0 10,0 21,0 1,8
Průměr 7,8 43,1 28,8 12,8 1,8
Median 5,3 33,5 22,0 10,0 1,7

Kvalita vody v jednotlivých ukazatelích (mg/l)
Odběr

BSK5 CHSK Cr NL N-NH4+ Pcel.

2/2019 45,0 150,0 70,0 21,4 6,3
5/2019 8,2 50,6 46,0 10,6 2,8
8/2019 15,0 55,9 13,0 21,7 4,1
11/2019 28,0 50,7 28,0 55,2 1,7
2/2020 46,0 127,0 78,0 3,2 4,2
5/2020 78,0 150,0 78,0 59,2 -
Průměr 36,7 97,4 52,2 28,6 3,8
Median 36,5 91,5 58,0 21,6 4,1

Odběr
Kvalita vody v jednotlivých ukazatelích (mg/l)

p m p m p m
1. 80 120 150 250 80 120
2. (*) 80 120 150 250 80 120
3. 80 120 150 250 80 120

Č. výusti
BSK5 CHSKCr NL

 

Tab. 2  Požadovaná kvalita odpadních vod v jednotlivých ukazatelích - zdroj podklad /8,9/.   

 

 

 

 

 

Poznámka: (*) limity uvedené v tabulce platí do 31.12.2023, od 1.1.2024 po dobu 10 let pro 
kanalizační výusť Kolonie, platí limity uvedené níže:  

 

 

 

Platná povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ukládají majitelům 
kanalizace sledovat kvalitu vypouštěné vody 4 x do roka. Rozbory kvality odpadních vody 
v místech vypouštění do vod povrchových za období rok 2019-2020 jsou přehledně 
zpracované v následujících tabulkách:      

  

  

Tab. 3a Kvalita vypouštěných odpadních vod – výusť č. 1 Pod hřištěm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3b Kvalita vypouštěných odpadních vod – výusť č. 3 Kolonie 
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BSK5 CHSK Cr NL N-NH4+ Pcel.

2/2019 46,0 141,0 34,0 22,0 -
5/2019 3,0 22,6 30,0 5,0 -
8/2019 50,0 138,0 34,0 24,9 -
11/2019 61,0 71,7 36,0 87,8 -
2/2020 42,0 143,0 60,0 3,5
5/2020 78,0 150,0 78,0 59,2
Průměr 46,7 111,1 45,3 33,7 -
Median 48,0 139,5 35,0 23,5 -

Odběr
Kvalita vody v jednotlivých ukazatelích (mg/l)

p m p m p m průměr m průměr m průměr m
< 500 150 220 40 80 50 80 - - - - - -

500 - 2 000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - -
2 001 - 10 000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8

10 001 - 100 000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6
> 100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3

PcelkKategorie ČOV nebo 
velikost aglomarace(EO)

CHSK cr BSK 5 NL N-NH 4+ N celk

 

 

Tab. 3c Kvalita vypouštěných odpadních vod – výusť č. 2 Janovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr:  

Podle nařízení vlády 401/2015 Sb., jsou emisní standardy přípustného znečištění 
odpadních vod před jejich vypuštěním do vod povrchových stanoveny v tabulce 1a, která je 
součástí přílohy č. 1 tohoto nařízení - viz Tab. 4 níže. 

 

Tab. 4 Emisní standarty: přípustné hodnoty (p), maximální hodnoty (m) a hodnoty průměru 
koncentrace ukazatelů znečištěných odpadních vod v mg/l 

 

 

     

 

 

 

Podle výše uvedené tabulky v případě Olbramic se jedná o zdroj komunálních 
odpadních vod velikosti od 500 do 2 000 EO. Požadované emisní limity dle NV jsou v tabulce 
zvýrazněné červenou barvou.  

Z porovnání limitu stanovených vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění 
odpadních vod (viz. Tab. 2 versus Tab. 4) vyplývá, že stávající (povolené) limity nejsou 
v souladu s platným nařízením vlády. Důvodem je skutečnost, že se jedná o přechodné 
období, tj. období během kterého Znečišťovatel (tedy obec) musí na stokové síti provést 
takové opatření, aby na odtoku z veřejné kanalizace do recipientu byly dodržené limity - viz 
Tab. 4 řádek zvýrazněný červeně.  

Toto tvrzení dokládá stávající povolené limity pro výusť č. 2 Kolonie, která od roku 
2024 stanoví pro výusť nové limity, které odpovídají NV – viz Tab. 4 řádek Velikost 
aglomerace < 500 EO. 

V případě kanalizační výusti č. 1 Pod hřištěm je velmi pravděpodobné, že kvalita vody 
na odtoku z kanalizace bude „splňovat“ i nové přísnější limity. Důvodem je skutečnost, že na 
veřejnou kanalizaci jsou napojeny prameny vodního toku a drenážní systémy, které trvale 
odvádí velké množství podzemních vod.  
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Zde je ovšem potřeba si uvědomit, že podle §9 odst. (5) NV 401/2015 Sb. se emisní 
limity nepovažují za dodržené v případě, že jich bylo dosaženo prokázaným zřeďováním 
odpadních vod.   

Co to znamená pro obec? Dle platné legislativy po roce 2025 dojde ke zpřísnění limitů 
pro výusť č. 1 (samozřejmě i pro ostatní výusti). To bude vyžadovat úpravu kanalizačního 
řádu, který nemůže byt schválen (neplatí) v případě, že do kanalizace, která je bez 
přiměřeného čištění vyústěna do toku, jsou vypuštěné odpadní vody z vyššími 
koncentracemi znečištění, než stanovenými v povolení k nakládání s odpadními vodami. 

Jinými slovy od roku 2025 nebude možné do stávající veřejné kanalizace vypouštět 
odpadní vody mechanicky předčištěné v septicích.       

6. NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

66..11  VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  ZZÁÁSSAADDYY  OODDKKAANNAALLIIZZOOVVÁÁNNÍÍ  UURRBBAANNIIZZOOVVAANNÝÝCCHH  PPLLOOCCHH    

V případě požadavku na centrální likvidaci odpadních vod z řešeného území je nutno 
zajistit jejich transport do prostoru ČOV. Dle našich zkušeností z realizace 
vodohospodářských staveb obdobného charakteru činí náklady na výstavbu stokové sítě 
převážnou část z celkových investičních nákladů spojených s odkanalizováním a likvidací 
odpadních vod z urbanizovaných ploch. Z tohoto důvodu musí být této problematice 
věnována náležitá pozornost.  

Podle charakteru dopravovaných odpadních vod lze stokové systémy rozdělit na dvě 
skupiny: kanalizační stokové sítě jednotné soustavy a kanalizační stokové sítě oddílné  
soustavy.            

V případě jednotné stokové sítě jsou na kanalizaci napojeny jak splaškové odpadní 
vody od obyvatelstva, tak i dešťové odpadní vody ze zpevněných ploch, komunikací atd., tj. 
stoková síť odvádí jednotlivé druhy odpadních vod společnou soustavou stok. Tyto stoky 
jsou dimenzovány na dešťový průtok, který mnohonásobně převyšuje maximální denní 
množství splaškových vod, což ve svém důsledku znamená zvětšení profilu jednotlivých 
kanalizačních stok a zvýšení investičních nákladů stavby.  

Dále je v případě jednotné kanalizace nutno zajistit v souladu s požadavkem ČSN 
čištění první vlny dešťového odtoku, která se s ohledem na koncentraci znečištění velmi blíží 
kvalitě splaškových vod. Tento požadavek ovšem znamená další investiční nárok, tj. další 
zvýšení celkových nákladů na výstavbu a provoz komplexního systému odkanalizování a 
ČOV.  

Oddílná stoková síť odvádí jednotlivé druhy nebo skupiny odpadních vod odděleně. 
Jak už bylo uvedeno výše v našem případě se jedná o dvě skupiny odpadních vod: 
splaškové vody a vody dešťové, respektive povrchové. Výhody oddílného systému 
kanalizace oproti jednotnému systému lze shrnout do následujících bodů: 

• v případě odkanalizování lokalit, ve kterých není vybudována žádná kanalizace, 
minimalizace investičních nákladů na výstavbu komplexního systému odvedení 
odpadních vod ze zájmového území; 

• využití stávajícího systému odvodnění zájmového území (včetně povrchového 
odtoku) pro odvedení dešťových vod; 
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• snížení provozních nákladů na čerpání a čištění odpadních vod - vyloučení 
dešťových vod ze systému; 

• menší nároky na údržbu kanalizační sítě z titulu omezení vnosu inertního materiálu 
do systému za deště; 

• vyloučení odlehčení splaškových odpadních vod společně s dešťovými vodami do 
povrchových vodotečí - hygienické, estetické a provozní problémy; 

• vyloučení balastních vod ze stokového systému, což přispívá k lepšímu provozu 
ČOV. 

Dle ČSN 75 6101 se stoky splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy dimenzují 
na dvojnásobek maximálního hodinového průtoku. To znamená, že s ohledem na množství 
splaškových odpadních vod by byly profily jednotlivých kanalizačních stok v našem případě 
DN 300 mm. 

Jako alternativa klasické gravitační stokové sítě se nabízí celá řada netradičních 
způsobů odkanalizování urbanizovaného území. Jedná se zejména o tlakové či podtlakové 
kanalizační systémy. Hlavním argumentem zastánců těchto systémů je tvrzení, že oproti 
klasické gravitační síti umožní tlaková či podtlaková kanalizace odkanalizovat veškerou 
zástavbu včetně mnoha usedlostí a domků položených v depresních, tj. gravitačně 
neodkanalizovatelných lokalitách.  

Toto tvrzení je ovšem diskutabilní a to z následujících důvodů:   

• tlaková kanalizace ve své podstatě znamená, že se u každé nemovitosti vybuduje 
čerpací stanice, která zajistí transport splaškových odpadních vod do společného 
tlakového potrubí, které bude ukončeno v centrální ČS nebo vyústěno přímo na 
ČOV. S ohledem na profil tlakové kanalizace a hloubku uložení potrubí lze 
konstatovat, že náklady na výstavbu kmenových řadů jsou v porovnání s klasickou 
gravitační sítí nižší. Ovšem náklady na připojení jednotlivých nemovitostí jsou 
výrazně vyšší a dosahují řádově 60 až 75 tis. Kč na jednou přípojku, z toho náklady 
na technologické vybavení včetně rozvodu EE činí asi 25 tis. Kč. Porovnáme-li 
životnost technologického zařízení ČS, která je 15 - 20 let s životností gravitační 
kanalizace, která je cca 70 - 80 let, musíme konstatovat, že z dlouhodobého 
hlediska dosáhnou IN na připojení nemovitosti výše cca  150 - 175 tis. Kč.   

• obdobná situace je i v případě podtlakové kanalizace, která má navíc omezené 
možnosti v případě požadavku na transport odpadní vody z níže položených lokalit. 
Jinými slovy v případě posouzení celkových nákladů na výstavbu stokového 
systému lze jen stěží připustit argument zastánců netradičních způsobů 
odkanalizování, že při realizaci tlakové či podtlakové kanalizace dojde ke značným 
investičním úsporám; 

• nepříznivým faktem netradičních kanalizačních systémů jsou vysoké náklady na 
provoz a údržbu stokového systému, které se zákonitě promítnou do konečné ceny 
stočného v celé řešené oblasti. Domníváme se, že bez ohledu  na to, kdo bude 
vlastnit domovní ČS, není možné počítat, že opravu, případně výměnu technologie 
ČS bude zajišťovat majitel nemovitosti. Další otevřenou otázkou je například kdo 
bude zajišťovat a hradit pravidelné čištění jímek ČS, zejména odstranění nánosu 
tuku a usazenin (min. 2x ročně) apod.; 

• diskutabilní jsou majetkoprávní vztahy - komu bude patřit objekt domovní ČS, kdo 
bude platit opravy, repase a výměnu technologického zařízení ČS, komu bude 
patřit přípojka NN, kdo bude platit náklady na EE (pokud přípojka bude patřit 
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majiteli nemovitosti, zda si majitel uvědomuje, že mimo stočné bude hradit rostoucí 
náklady na elektrický proud) atd.;      

• posledním důvodem je skutečnost, že celé řešené území má přirozený spád a tudíž 
při vhodném návrhu stokové sítě lze zajistit gravitační průtok odpadních vod. 

66..22  ÚÚVVOODD  DDOO  PPRROOBBLLEEMMAATTIIKKYY  ČČIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  OODDPPAADDNNÍÍCCHH  VVOODD  

Dle platné legislativy v oblasti životního prostředí každý, kdo produkuje odpadní 
vody, musí zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem. Tento požadavek se týká jak 
jednotlivých domácností, tak podnikatelských subjektů a obcí, a to bez rozdílu počtu trvale 
žijících obyvatel.  

Pokud v obci není vybudována veřejná stoková síť ukončená na ČOV, povinnost daná 
zákonem ukládá majitelům rodinných domů a rekreačních objektů čistit odpadní vody 
individuálně. 

V případě domácností došlo k významné změně dne 1.1.2008, kdy nabyl účinnosti 
požadavek Vodního zákona uvedený v části I, čl.II, odst. 2, zákona č. 20/2004 Sb., který zní: 
„Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům 
podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a 
platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která 
nabyla právní moci do 31.prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud 
nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. V případě, že doba, 
na kterou byla tato rozhodnutí udělena, uplynula před dnem účinnosti tohoto zákona, 
prodlužuje se jejich platnost do 31. prosince 2004. Ustanovení §9 odst. 4 vodního zákona 
tímto bodem není dotčeno“. 

V souladu s požadavkem zákona tedy každý majitel nemovitosti, který produkuje 
odpadní vody a vypouští tyto vody po mechanickém předčištění do recipientu (vodního toku, 
příkopy nebo na terén), nebo do vod podzemních (podmoku, trativodu nebo meliorace), má 
požádat příslušný Vodoprávní úřad o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních. Podmínkou vydání povolení je uvedení stávajícího stavu 
likvidace odpadních vod do souladu s požadavky platné legislativy. 

V případě, že majitel nemovitosti nemá možnost napojit splaškové odpadní vody na 
veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV, jsou tyto možnosti: 

- nahradit stávající septik vodotěsnou bezodtokovou jímkou (žumpu); 

- vybudovat aktivační DČOV, respektive přebudovat stávající septik na DČOV; 

- další alternativou je zařadit za stávající septik (v dobrém technickém stavu) další 
stupeň čištění (pískový nebo zemní filtr). Tato varianta je podmíněna vhodnou 
konfigurací terénu. Uvážíme-li, že odpad z nemovitosti je uložen v hloubce 0,8 - 
1,0 m, bude odtokové potrubí z půdního filtru uloženo v hloubce cca 1,8 - 2,0 m, tj. 
napojení odtoku z filtru do recipientu, je problematické. Varianta vsakování je 
podmíněna vhodnými geologickými poměry. 

V opačném případě od 1.1.2008 majitel nemovitosti postupuje v rozporu se 
zákonem a  v případě zjištění protiprávního stavu, bude mu uložena pokuta od 5 do 50 tis. 
Kč (v případě, že se jedná o fyzické osoby). 

Povinnost požádat o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních se nevztahuje na domácnosti, které vypouští odpadní vody do veřejné 
kanalizace.  
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V případě, že je veřejná kanalizace ukončena na ČOV, jsou požadavky zákona 
splněny. V případě, že je veřejná kanalizace vyústěna do recipientu bez přiměřeného 
čištění, zodpovědnost za znečištění vodního toku odpadní vodou z kanalizační vyústi 
přechází na majitele kanalizace, v našem případě na Obec Olbramice. 

6.2.1 Centrální likvidace odpadních vod  

V případě obce Olbramice lze řešit likvidaci odpadních vod na centrální ČOV 
s kapacitou cca 900 EO.  

Pro čištění odpadních vod s nižšími koncentracemi organického znečištění, tj. pod 
1000 mg/l BSK5 se používá klasické biologické čištění, dnes však již u větších ČOV 
doplněné o možnost zvýšeného odstranění dusíku a popřípadě i fosforu, nebo extenzivní  
„přírodní metody“.  

Podmínkou je výstavba veřejné kanalizace, která zajistí transport splaškových 
odpadních vod na plochu určenou pro výstavbu ČOV Teoretický pro převedení odpadních 
vod na ČOV lze po nutných úpravách využít stávající stokovou sít anebo vybudovat novou 
splaškovou kanalizaci oddílné stokové soustavy. V tomto případě bude stávající kanalizace 
v obci využita k odvedení dešťových vod do recipientu.  

6.2.2 Decentralizované čistění odpadních vod 

Koncepci decentralizovaného čištění odpadních vod lze shrnout jednou větou: „každá 
nemovitost, která produkuje odpadní vody, bude tyto vody likvidovat individuálně přímo u 
zdroje v malých DČOV“. 

Dle platné legislativy lze individuální čištění odpadních vod z domácností v současné 
době řešit dvěma způsoby: 

- akumulací odpadních vod v bezodtoké jímce (žumpě) s následným vyvážením 
k likvidaci na centrální ČOV; 

- na malých DČOV s následným vypouštěním odpadních vod do vod podzemních 
(jen v odůvodněných případech) nebo povrchových, popřípadě do veřejné 
kanalizace. 

Stávající způsob likvidace odpadních vod, rozšířený zejména u zástavby vybudované 
a zkolaudované před rokem 1990, v prostých nebo biologických septicích s přepadem do 
podmoku, příkopu či recipientu je v rozporu s požadavky platných legislativních předpisů. 

6.2.2.1 Akumulace odpadních vod v bezodtokových jímkách 

Na první pohled velmi jednoduché řešení je nejdražším možným řešením likvidace 
odpadních vod z domácností. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje systém 
provozování, je toto řešení v řadě případů nejhorším řešením ve vztahu k životnímu 
prostředí. Důvodem je skutečnost, že po kolaudaci objektu řada neukázněných majitelů 
provede „drobné stavební úpravy“ a ze žumpy vznikne septik s přepadem odpadních vod 
„kam to půjde“. 

Z pohledu investičních nákladů je výstavba bezodtoké jímky cenově srovnatelná 
s pořízením DČOV a činí cca 100 - 120 tis. Kč. Oproti DČOV jímka sice neobsahuje žádnou 
technologii, ale je několikanásobně větší. 

Z pohledu provozních nákladů lze tuto variantu likvidace odpadních vod označit jako 
za „sociálně neúnosné“ řešení. Dle podkladů OVAK a.s. náklady na jednorázové vyvážení 
obsahu žumpy o objemu 6 - 10 m3 činí 2 000 - 3 000 Kč (fekální vůz, doprava tam a zpět + 
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likvidace odpadních vod na ČOV). Při průměrné spotřebě vody 100 l/os*den roční náklady na 
likvidaci odpadních vod u čtyřčlenné domácnosti dosáhnou výše cca 29,2 - 43,8 tis. Kč/rok, 
na likvidaci 1 m3 odpadních vod činí cca 200 - 300 Kč/m3. 

Z výše uvedených důvodů plošnou likvidaci odpadních vod z celého území 
v bezodtokových jímkách nelze doporučit k realizaci. 

6.2.2.2 Likvidace odpadních vod na domovních ČOV 

Současní výrobci nabízejí řadu typů domovních čistíren. Obvykle se jedná o 
biodiskové čistírny, kde se na pomalu otáčejících discích, které jsou částečně ponořeny do 
odpadní vody, vytváří biologická blána z mikroorganismů, které rozkládají organické látky 
z odpadní vody. Při vynoření se povrch bioblány prokysličuje.  

Druhým typem jsou čistírny s aktivovaným kalem, kde se mikroorganismy samovolně 
slučují do vloček aktivovaného kalu, které se vznášejí v provzdušňované odpadní vodě. Na 
konci čištění je nutno aktivovaný kal oddělit od vyčištěné vody a vrátit zpět na začátek 
procesu. Na trhu je řada modifikací těchto typů.  

V podstatě se však vždy jedná o zařízení, které musí mít přívod energie, obsahuje 
mechanické prvky a musí být ochráněno před zamrznutím. Důležitá je i skutečnost, že 
biomasa, která zajišťuje čištění, musí mít trvalý přísun tohoto znečištění, jinak odumírá a pro 
znovuobnovení účinnosti čistírny je nutný určitý čas zapracování nebo dovoz očkovacího 
materiálu z funkční čistírny. To je nepříjemné především u rekreačních objektů se sezónním 
využitím. 

Oproti variantě centrální likvidace odpadních vod má tato koncepce jedinou výhodu a 
sice nižší investiční náklady.  

Vezmeme-li v úvahu, že v současné době na veřejnou kanalizace v Olbramicích je 
napojeno přes septik 100 nemovitostí a cena na výstavbu DČOV včetně stavební 
připravenosti se pohybuje okolo cca 100 - 130 tis. Kč/ks, dosáhnou celkové náklady na 
odkanalizování centrální části obce cca 10,0 - 13,0 mil. Kč, tj. IN jsou řádově nižší oproti 
variantě centrální likvidace OV. 

Hlavní nevýhody decentralizované likvidace odpadních vod lze shrnout následovně: 

- oproti DČOV lze u centrální čistírny odpadních vod dosáhnout výrazně vyšší kvality 
vyčištěné vody na odtoku do recipientu. 

Na druhou stranu lze konstatovat, že  stávající technologie DČOV jsou schopny při 
správném návrhu a provozní kázni vyčistit odpadní vody na úroveň, která 
splňuje zákonné požadavky na vypouštění odpadních vod do vod povrchových;  

- v případě centrální ČOV dochází k méně výraznému kolísání přítoku vlivem 
nerovnoměrnosti vypouštění odpadních vod z jednotlivých domácností, což 
jednoznačně přispívá ke kvalitě technologického procesu čištění odpadních vod. 
Například v případě, že je DČOV kontinuálně protékána, bude v průběhu 
pracovního dne hydraulické a látkové zatížení řádově hodinu ráno a hodinu až dvě 
hodiny odpoledne. Zbývající část dne nebude na ČOV žádný průtok; 

- u centrální ČOV lze prokazatelně kontrolovat kvalitu vody na odtoku do recipientu, 
což v případě řádově několika stovek DČOV je velmi obtížný úkol.  

- V našem případě je zřejmé, že odtok z DČOV bude zaústěný do stávající jednotné 
kanalizaci. To znamená, že obec (správce kanalizace) bude garantovat kvalitu 
vody na odtoku ze společné vyústi do recipientu 
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- nevýhodou DČOV je nutnost odstraňovat sedimentovaný kal z nádrže DČOV 
v intervalu minimálně 1 krát ročně a nakládat s kaly podle příslušných předpisů 
(zákon o odpadech) atd.  

66..33  NNÁÁVVRRHH  KKOONNCCEEPPCCEE  OODDKKAANNAALLIIZZOOVVÁÁNNÍÍ  

Volba nejvhodnějšího způsobu odkanalizování závisí na několika okolnostech. V prvé 
řadě je to druh znečištění, existence, typ a technický stav stávající stokové sítě, vhodné 
pozemky a v neposlední řadě i finanční možnosti investora. Při návrhu stokové sítě je rovněž 
nutno přihlížet ke specifickým podmínkám řešeného území. V našem případě lze tyto 
podmínky shrnout následovně:   

• zastavěné území má přirozený spád k recipientu; 
• v zájmovém území je vybudovaná veřejná soustavná síť jednotné kanalizace, která 

v současné době odvádí dešťové, mechanicky předčištěné splaškové odpadní 
vody a biologické vyčištěné odpadní vody z DČOV do recipientu.  
Závažným nedostatkem je skutečnost, že do stávající kanalizace jsou zaústěny 
prameny podzemních vod a drenážní systémy, které odvodňují přilehlé pozemky.  
Výsledkem je skutečnost, že stávající kanalizace trvale odvádí velké množství 
balastních vod 

• v současné době je v obci v provozu min. 50 DČOV, to znamená, že cca 24 %  
(celkem v obci 213 č.p.) stávajících nemovitostí likvidují OV v souladu s požadavky 
platné legislativy,    

66..44  VVAARRIIAANNTTNNÍÍ  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  OODDKKAANNAALLIIZZOOVVÁÁNNÍÍ  AA  ČČIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  OODDPPAADDNNÍÍCCHH  VVOODD    

6.4.1 Návrh likvidace odpadních vod 

S ohledem na platnou legislativu, v případě likvidace odpadních vod se nabízí dvě 
možné varianty řešení:  

Varianta 1  - likvidace odpadních vod na centrální ČOV.  

Varianta 2 - decentralizovaná likvidace odpadních vod na DČOV s napojením 
vyčištěných odpadních vod na stávající veřejnou jednotnou kanalizaci, 
v odůvodněných případech zasakování vyčištěných odpadních vod do 
horninového prostředí. 

6.4.2 Návrh odkanalizování území 

Pro odvedení splaškových odpadních vod na centrální ČOV lze teoretický využít 
stávající kanalizační systém nebo vybudovat novou splaškovou kanalizaci oddílné stokové 
soustavy. V tomto případě bude stávající kanalizace ve výhledu sloužit k odvedení dešťových 
vod od jednotlivých nemovitostí a komunikačního systému do recipientu.  

V případě výstavby nové splaškové kanalizace se nabízí tři možné alternativy, tj. 
výstavba gravitační, tlakové anebo podtlakové kanalizace. 

 Vzhledem ke konfiguraci terénu, který má přehozený spád, výstavbu takzvaných 
netradičních způsobů odkanalizování urbanizovaného území systémem tlakové nebo 
podtlakové kanalizace nedoporučujeme k realizaci, podrobněji viz kapitola /6.1/ této zprávy.   

Z výše uvedených důvodů je v technické části TES rozpracována pouze varianta 
výstavby gravitační kanalizace.  



Nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce 
Olbramice a hydrogeologické posouzení lokalit v obci Zak č.: 3461/TES-2020 
Technicko - ekonomická studie Arch. č. : 3461/01    

KONEKO spol. s r.o. Ostrava Strana  19 

7. KRÁTKÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT 
ODKANALIZOVÁNÍ A ČOV   

77..11  OOLLBBRRAAMMIICCEE  --  LLIIKKVVIIDDAACCEE  OODDPPAADDNNÍÍCCHH  VVOODD  NNAA  CCEENNTTRRÁÁLLNNÍÍ  ČČOOVV  

7.1.1 Požadovaná kvalita vyčištěné vody 

Jak už bylo uvedeno výše požadavky na kvalitu vypouštěné vody stanoví vodoprávní 
úřad, který přitom vychází z nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. Toto nařízení stanoví 
maximální koncentraci vypouštěného znečištění, tj. emisní standarty ukazatelů přípustného 
znečištění odpadních vod.  

V případě toku s minimálními průtoky můžou být emisní limity stanoveny 
kombinovaným způsobem, tj. na základě ukazatelů vyjadřujících stav povrchových vod, 
norem environmentální kvality, požadavků na užívání vod a cílového stavu povrchových vod 
s přihlédnutím ke specifikaci nejlepších dostupných technik ve výrobě a nejlepších 
dostupných technologii (BAT) 

Z uvedených důvodu pro variantu likvidace odpadních vod na centrální ČOV, 
navrhujeme následující limity, které jsou splnitelné při využití moderních technologií čištění 
odpadních vod a současně mají přiměřené investiční i provozní náklady. 

Tab. 5 Kvalita vyčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV 

Sledovaný ukazatel   Hodnota (mg/l) 

 Průměr Maximum 

BSK5  22 30 
CHSKCr 75 140 
NL 25 30 
N-NH4+ 12 20 

7.1.2 Návrh kanalizačního systému 

Využití stávajícího kanalizačního systému, tedy stávající jednotné veřejné kanalizace 
pro odvedení odpadních vod na novou centrální mechanicko - biologickou ČOV je 
podmíněno důsledným odpojením/odvedením balastních/drenážních vod a pramenů 
podzemních vod mimo systém stávající kanalizace. 

  V případě kmenové stoky stávající jednotné kanalizace se jedná o postupné 
zatrubnění původního koryta bezejmenného vodního toku, tj. v současné době v intravilánu 
obce neexistuje recipient, do kterého by bylo možno tyto vody přepojit.  

Jinými slovy požadavek na odpojení balastních a podzemních vod mimo systém 
jednotné kanalizace znamená výstavbu nové kmenové stoky. Toto opatření pravděpodobně 
nebude stačit, protože zdroje balastních a podzemních vod jsou napojené i na jiné stoky a 
Objednatel nemá informaci o jejich lokalizaci.  

Pokud bychom odhadli, že odpojení balastních a podzemních vod vyžaduje 
opravu/rekonstrukci cca 30 - 50% a k tomu výstavbu nové kmenové stoky, respektive dalších 
uličních stok dojdeme k závěru, že s využitím stávající kanalizace ve výhledu pro odvedení 
splaškových vod na ČOV nelze počítat.  

Hlavním důvodem je skutečnost, že na rekonstrukci stávající a výstavbu nové jednotné 
kanalizace není možné získat žádný dotační titul. Oprava a výstavba nové jednotné 
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kanalizace z vlastních zdrojů Objednatele je s ohledem na rozpočtové možnosti obce 
naprosto nereálným řešením. 

Z výše uvedených důvodů tato varianta není dál rozpracována.  

Alternativním řešením je výstavba nové gravitační splaškové kanalizace oddílné 
stokové soustavy. V tomto případě, stávající jednotná kanalizace bude po odpojení 
splaškových vod využita pro odvedení dešťových vod, balastních a podzemních vod.  

Rozsah navrženého kanalizačního systému odpovídá požadavku na odkanalizování 
100 % stávající obytné zástavby. Převážná část tras navržených kanalizačních stok je 
vedena v místních komunikacích a zpevněných plochách ve veřejně přístupných pozemcích.  

Pro odkanalizování stávající zástavby centrální části obce je navrženo vybudovat cca 
5,33 km gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy o profilu DN 300 mm, viz 
Tab. 6.  

Tab. 6 Rozsah navrženého kanalizačního systému  

Stoka Materiál Profil DN (mm) Délka (m)

Stoka A PP 300 1 704,0

Stoka A.1 PP 300 350,0

Stoka A.2 PP 300 879,0

Stoka A.2.1 PP 300 58,0

Stoka A.3 PP 300 359,0

Stoka A.4 PP 300 976,0

Stoka A.4.1 PP 300 96,0

Stoka A.4.1.1 PP 300 53,0

Stoka A.4.2 PP 300 125,0

Stoka A.4.3 PP 300 87,0

Stoka A.4.4 PP 300 111,0

Stoka A.5 PP 300 467,0

Stoka A.5.1 PP 300 65,0

5 330,0Celkem:  

 

Součástí stavby je výstavba části kanalizačních přípojek uložených na veřejně 
přístupném prostranství. Celkem  je navrženo vybudovat cca 200 ks přípojek (1 přípojka na 1 
RD), přípojky budou ukončeny domovní plastovou revizní šachtou, která bude umístěna na 
hranici pozemku nemovitosti.  

 

7.1.3 Návrh ČOV 

Odpadní voda bude nejprve mechanicky předčištěna na lapáku písku a na jemných 
mechanicky stíraných česlích. Následující biologické čištění bude tvořit aktivační proces, 
který může být řešen několika postupy, které budou zahrnovat nejen odstranění organických 
látek tj. snížení ukazatelů BSK5, CHSKCr a NL, ale i nitrifikaci, tj. snížení koncentrace N-NH4

+, 
denitrifikaci, tj. snížení ukazatele Nc včetně možnosti chemického srážení fosforu. 
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Přebytečný aktivovaný kal bude uskladněn, zahuštěn a anaerobně stabilizován 
v uskladňovací nádrži. Zahuštěný kal bude pak odvážen k definitivní likvidaci nebo dalšímu 
využití.  

Odtok vyčištěné odpadní vody z dosazovací nádrže bude zaústěn do žlabu s měrným 
objektem (Parshallův žlab). 

 Součástí ČOV bude výkonný řídící systém technologických procesů, který umožní 
automatický bezobslužný provoz, sběr a vyhodnocení měřených údajů, registraci a hlášení 
poruchových stavů a automatický záskok náhradních jednotek.  

 V případě požadavku bude ČOV vybavena radiovým přenosem vybraných informací o 
funkci ČOV na dispečink provozovatele, přičemž řídící systém bude umožňovat mimo 
sledování i povelování rozhodujících strojů a zařízení dálkově přímo z dispečinku.  

Veškeré potenciální zdroje zápachu (mechanické čištění, kalové hospodářství) budou 
umístěny v uzavřené budově. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Technologické schéma ČOV 

77..22  DDEECCEENNTTRRAALLIIZZOOVVAANNÁÁ  LLIIKKVVIIDDAACCEE  OODDPPAADDNNÍÍCCHH  VVOODD  

Jak už bylo uvedeno výše na stávající kanalizaci je napojeno celkem 167 nemovitostí, 
z celkového počtu 213 č.p. (cca 78 %). Z toho 44 nemovitostí, napojených na jednotnou 
kanalizaci, mají vybudované DČOV. 

To znamená, že aby byly splněné požadavky platné legislativy je potřeba v centrální 
části obce vybudovat cca 123 ks DČOV.   

Dle sdělení Objednatele celkem 70 nemovitosti na území obce mají vybudované 
žumpy, tj. řeší likvidaci odpadních vod v souladu s platnou legislativou. Dále víme, že min. 4 
nemovitosti mají vybudované DČOV, které zasakují vyčištěné odpadní vody do horninového 
podloží.  

Zbývá 49 objektů, které nejsou napojené na veřejnou kanalizaci, a u kterých 
v současné době není znám způsob likvidace odpadních vod. Pro účely studie je u těchto 
objektů navržena výstavba nových DČOV. Předpokládáme, že část odpadních vod po 
vyčištění na DČOV bude možno napojit na stávající jednotnou kanalizaci a část zasakovat do 
horninového prostředí. 
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77..33  MMČČ  JJAANNOOVVIICCEE  AA  KKEEMMEENNEECC  --  NNÁÁVVRRHH  LLIIKKVVIIDDAACCEE  OODDPPAADDNNÍÍCCHH  VVOODD      

JANOVICE 

Vzhledem k velikosti zdroje znečištění Zpracovatel jednoznačně doporučuje řešit 
likvidaci splaškových odpadních vod lokálně přímo u zdroje.  

Likvidaci koncentrovaných splaškových odpadních vod doporučujeme řešit na malých 
DČOV. Pro odvedení vyčištěných odpadních vod lze využit stávající kanalizaci (v současné 
době jsou na kanalizaci napojeny 4 objekty, které nemají DČOV), která po vybudování 
DČOV bude sloužit k odvedení dešťových vod do recipientu.  

V případě objektů, které nejsou napojené na kanalizaci lze odpadní vody po vyčištění 
na DČOV zasakovat do horninového podloží - viz závěry IG a HG průzkumu.  

U rekreačních objektů, které nejsou po dobu roku trvalé obydlené, jediným možným 
řešením je výstavba bezodtokových jímek (žump).  

KAMENEC 

Vzhledem k tomu, že v MČ není vybudována veřejná kanalizace, povinnost likvidovat 
odpadní vody v souladu s požadavky platné legislativy je na majitelích jednotlivých 
nemovitostí - viz kapitola /6.2/ této zprávy.    

S přihlédnutím k velikosti zdroje velikosti zdroje znečištění Zpracovatel jednoznačně 
doporučuje řešit likvidaci splaškových odpadních vod lokálně přímo u zdroje na malých 
DČOV, Vyčištěné odpadní vody mohou být svedené do recipientu anebo zasakované do 
horninového podloží. 
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Měrná 
jednotka

Měrný cenový 
ukazatel

Investiční 
náklady

EO, ks, m
Kč/m, Kč/EO, 

Kč/ks.
Kč bez DPH

Čistírna odpadních vod Olbramice 900 18 000,0 16 200 000,0

Kanalizace DN 300, PP zpevněné plochy 4 630,0 12 500,0 57 875 000,0

Kanalizace DN 300, PP nezpevněné plochy 700,0 7 600,0 5 320 000,0

Domovní kanalizační přípojky 200 23 000,0 4 600 000,0

83 995 000,0

Domovní čistírna odpadních vod 172 100 000,0 17 200 000,0

Úpravy domovní kanalizace 172 10 000,0 1 720 000,0

18 920 000,0CELKEM DČOV :

Propočet investičních nákladů 

Specifikace

Č
O

V

CELKEM SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ČOV

D
Ć

O
V

8. EKONOMICKÉ POSOUZENÍ SYSTÉMU ODKANALIZOVÁNÍ A ČOV 

88..11  PPRROOPPOOČČEETT  IINNVVEESSTTIIČČNNÍÍCCHH  NNÁÁKKLLAADDŮŮ  

Propočet investičních nákladů na výstavbu kanalizace a ČOV je proveden dle 
podkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČS – Průměrné ceny dopravní a technické 
infrastruktury, aktualizace 2019 - viz http://www.uur.cz/default.asp?ID=899 

Tab. 7 Propočet investičních nákladů   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Poznámka: Výši investičních a tedy i provozních nákladů navrženého technického řešení je nutno 
brát jako první přiblížení ke skutečným nákladům na výstavbu komplexního systému kanalizace a 
ČOV.  
Skutečná výše investičních nákladů bude závislá na konečném rozsahu navržené kanalizační sítě, 
způsobu napojení jednotlivých nemovitostí na stokový systém, požadavcích majitelů na uvedení 
ploch dotčených stavební činností do původního stavu atd. 
 Dále výši nákladů ovlivňuje materiálové provedení potrubí, způsob napojení a ukončení domovních 
přípojek atd.  
Významnou položku tvoří rovněž náklady spojené s přeložkami stávajících sítí občanské vybavenosti, 
výkupy pozemků, náhrada škod atd. Tyto náklady nejsou zahrnuty do ekonomické části studie. 
Samostatnou položkou, která patří z větší části k neuznatelným nákladům, jsou náklady na obnovu 
povrchů dotčených komunikací apod. 

Proto je nutno výši vypočtených investičních nákladů považovat za orientační. Skutečné náklady na 
výstavbu komplexního systému odkanalizování a čištění odpadních vod budou upřesněny v dalším 
stupni PD, po upřesnění rozsahu kanalizace a detailním rozpracování technického řešení jednotlivých 
stavebních objektů. 
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Kalkulace provozních nákladů Jednotky Náklady 
A. Vstupní údaje  tis. Kč

Investiční náklady
ČOV            - technologie    tis. Kč 4 860,0
                    - stavební část    tis. Kč 11 340,0
Kanalizace                 tis. Kč 67 795,0

CELKEM tis. Kč 83 995,0

Množství odkanalizované vody 
domácnosti m3/rok 34 127,5
průmysl, zemědělství m3/rok 0,0
CELKEM m3/rok 34 127,5

B. Výpočet nákladů

1. Odpisy
ČOV       - technologie    10,0% tis. Kč 486,0
              - stavební část   2,0% tis. Kč 226,8
Kanalizace                       1,5% tis. Kč 1 016,9
CELKEM tis. Kč 1 729,7

2. Údržba 
ČOV       - technologie       5,0% tis. Kč 243,0
              - stavební část    1,0 % tis. Kč 113,4
Kanalizace                         0,5% tis. Kč 339,0
CELKEM tis. Kč 695,4

3. Elektrická energie - ČOV spotřeba (kWh/rok) kWh 9 855,0
                             - ČOV náklady tis. Kč 29,6

4. Mzdové náklady (30000 Kč/prac.)
Počet pracovníků
ČOV 0,50
Kanalizace 0,20
Počet prac. celkem 0,70
CELKEM - mzdové náklady tis. Kč 252,0

5. Režijní náklady
65 % mzdových nákladů tis. Kč 163,8

6. Sociální zabezpečení
35 % mzdových nákladů tis. Kč 88,2

Náklady CELKEM 1 až 6 2 263,3

Náklady na 1 m3 odkanalizované vody - Kč/m3 66,3

C. Výnosy - tržby za stočné

Stočné domácnosti (Kč/m3) 34,8 1 187,6

Stočné ostatní (Kč/m3) 34,8 0,0

Výnosy CELKEM 1 187,6

Zisk - ztráta -1 075,7

 

Tab. 9a Propočet provozních nákladů -  centrální likvidace odpadních vod   
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Kalkulace provozních nákladů Jednotky Počet Náklady Poznámka

Počet obyvatel EO 4
Množství OV m3/rok 160,6 q= 110 l/os*d
Pořizovací cena DČOV kompl. 1/50 2 400,0 Kč 120 tis. Kč
Spotřeba EE kWh/rok 120 480,0 Kč 30 kWh/EO*rok
Odvoz směsného kalu m3/rok 1,15 1 750,0 Kč 0,79 l/os*d
Odběr vzorků ks 2 1 500,0 Kč do 500 EO-4x/rok

6 130,0 Kč
Náklady na 1 m3 38,2 Kč
CELKEM

Tab. 9b Propočet provozních nákladů -  DČOV   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Kontrola vzorků vyčištěné vody na odtoku z ČOV je jedinou účinnou kontrolou 
funkce čistírenských zařízení. Vzhledem k tomu, že provoz řádově stovky DČOV budou 
zajišťovat majitelé nemovitostí, tj. nekvalifikovaná obsluha, domníváme se, že 2 odběry 
vzorků za rok nejsou dostačenou zárukou správné funkce systému decentralizované 
likvidace odpadních vod.  
Z tohoto důvodu je nutno vypočtenou cenu stočného považovat spíše za spodní hranici, 
která bude platit pouze v případě dosažení dobrých provozních výsledků všech 
nainstalovaných DČOV. 
 

9. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ A ZDŮVODNĚNÍ OPTIMÁLNÍHO 
SYSTÉMU ODKANALIZOVÁNÍ A ČOV 

Účelem předložené studie bylo zhodnotit stávající stav odkanalizování likvidace 
odpadních vod z urbanizovaného území obce Olbramice a následně navrhnout optimální 
koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod. 

S přihlédnutím ke specifickým podmínkám řešeného území se nabízí dvě možné 
varianty řešení: centrální likvidace odpadních vod na ČOV Olbramice s kapacitou cca 
850 EO, nebo lokální likvidace odpadních vod přímo u zdroje, tj. takzvaně decentralizované 
čištění odpadních vod na malých DČOV.  

Vzhledem k tomu, že v současné době stávající veřejná jednotná kanalizace odvádí 
velké množství podzemních vod není možno stávající kanalizační systém využít k odvedení 
odpadních vod na novou mechanicko - biologickou ČOV.  

S ohledem na stáří a způsob provedení převážná část stávající kanalizace plní funkci 
drénu. Mimo to dle sdělení Objednatele je na stávající kanalizační systém napojeno 
odvodnění (meliorace) okolních pozemků. Protože páteř stávající kanalizace tvoří zatrubnění 
pramenů bezejmenného vodního toku a na stávající kanalizaci jsou napojené drenážní 
systémy není možno docílit snížení podílu balastních vod a zvýšit koncentrace znečištění na 
výustí.  
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Proto varianta centrální likvidace odpadních vod na ČOV je podmíněna výstavbou 
nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v rozsahu 100% řešeného území.  

Náklady na výstavbu kanalizačního systému a nové ČOV lze odhadnout na cca 
84 mil. Kč.  

 Alternativou centrální likvidace odpadních vod je decentralizované čištění, v našem 
případě na malých domovních ČOV a vyústěním do stávající jednotné kanalizace.  

Zde je nutno poukázat, že na stávající kanalizační systém je v současné době napojen 
odpad celkem 44 DČOV, což činí cca 27 % všech napojených nemovitosti. 

Investiční náklady na odkanalizování zbývající části území (zbývajících nemovitosti) na 
DČOV lze odhadnout na 13 mil. Kč   

V současné době lze na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV zajistit dotaci ze SFŽP. 
Dle dostupných  podkladů spolu podíl SFŽP na investičních nákladech činí 60 - 65 %  
předpokládané výše investic. V našem případě podíl SFŽP lze odhadnout na částku cca  
50,4 - 54,6 mil. Kč. Za těchto předpokladů spolu podíl obce bude činit 29,4 - 33,6 mil. Kč.  

Z porovnání investičních nákladů vyplývá, že likvidace odpadních vod na DČOV je 
oproti variantě centrální ČOV výrazně levějším řešením. V minulém období bylo možno 
zajistit spolufinancování výstavby DČOV z tuzemských dotačních titulů. V případě že 
žadatelem byla obec, pak obec měla závazek provozovat a udržovat DČOV na soukromých 
pozemcích po dobu udržitelnosti projektu, obvykle po dobu 10 let.  

Provoz a údržba řádově stovky DČOV po dobu 10 let na pozemcích soukromých 
nemovitostí bude zatěžovat obec jak po stránce administrativní, tak i finanční (odběr 
kontrolních vzorků, údržba, výměna strojního zařízení DČOV apod.) 

Z tohoto důvodu zpracovatel doporučuje zvážit jinou formu podpory výstavby DČOV. 
Například jednorázovou finanční dotaci z rozpočtu obce, která bude podmíněna uzavřením 
smlouvy, která zaváže majitele nemovitosti vybudovat DČOV v termínu do 1 roku od 
poskytnutí finančních prostředků.  

Pokud by dotace činila cca 30 tis. Kč (30 % předpokládané ceny DČOV), pak by 
celkové náklady obce na vyřešení likvidace odpadních vod dle požadavků platné legislativy  
dosáhly cca  5,16 mil. Kč, tj. cca 20 % podílu, který by měla zaplatit obec v případě 
výstavby splaškové kanalizace a centrální ČOV.  

Mimo to v případě varianty centrální likvidace odpadních vod by obec měla zaplatit 
podíl v průběhu roku a půl (předpokládaná doba realizace díla), zatím co dotaci majitelům 
nemovitostí je možno rozložit v čase řádově na 8 let (do skončení platnosti stávajících 
povolení). To znamená, že každý rok obec vyčlení cca 645 tis. Kč, tj. bude dotovat výstavbu 
cca  21 ks DČOV.  

Navržený způsob financování má výhodu v tom, že DČOV bude majetkem majitele 
nemovitosti, který bude zajišťovat její provoz, údržbu popřípadě opravu apod. na vlastní 
náklady.  

Další výhodou navrženého řešení je úspora provozních nákladů, výši kterých v případě 
centrální ČOV spolu s odpisy a údržbou, lze odhadnout na cca 1,0 mil. Kč ročně (po 
odečtení ceny stočného 34,8 Kč/m3 - zdroj SmVaK a.s.). Pokud by obec chtěla zaplatit 
provoz ČOV ze 100 %, pak by cena stočného činila cca 66 Kč/m3. 
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Z výše uvedených důvodu Zpracovatel studie doporučuje v centrální části obce 
k realizaci variantu decentralizovaného čištění odpadních vod na DČOV.   

V případě lokality Janovice a Kamenec Zpracovatel jednoznačně doporučuji 
decentralizovanou likvidaci odpadních vod. 

 

V Ostravě 30.11.2020 

   

 

   

      

Ing. Sergej Gorbunov 

              ČKAIT 1101825  

 

 

Při všech nejasnostech či problémech týkajících se navržených postupů jsou zástupci 
firmy KONEKO spol. s r.o. připraveni kdykoli hledat s investorem schůdné řešení, 
popřípadě poskytnout odborné konzultace. 


