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5 ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

5.1 VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD 

Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, t.j. nejdůležitějších 
hodnot pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami,  je potřeba rozdělit do 
dvou částí - na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. 
produkce odpadních vod od trvale nebo přechodně žijících obyvatel) a na stanovení 
produkce odpadních vod ze sektoru průmyslu, zemědělství a vybavenosti. 
 
 
 
5.1.1 VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD OD OBYVATELSTVA 

Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních 
vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství 
odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn. 
že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je 
však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické 
produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících 
údajů : 
• u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik 

nebo  čistírnu odpadních vod 150 l/os×den 
• u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod 

v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV 
nebo zemědělské pozemky 80 l/os×den 

• u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) 
napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních 
vod 100 l/os×den 

• u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) 
s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách  a 
s následným odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky 20 l/os×den 

 
K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních 

vod obyvatel a specifické potřeby vody fakturované pro domácnosti nás vedou 
poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména 
u obyvatel menších měst a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody 
v posledních letech (způsobeným postupným zvyšováním ceny vodného) v žádném 
případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších 
sídelních celků lze v poslední době vypozorovat tendenci vedoucí k využívaní vody 
z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda 
odebraná z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodné a stočné je totiž zásadně 
odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je 
sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši 
vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní 
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vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovaly své chování projevující se 
snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po 
celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování 
produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování 
spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech.  

Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních 
vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK5) 
v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích 
• u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik 

nebo  čistírnu odpadních vod 60 g/os×den 
• u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod 

v bezodtokých jímkách  a s následným odvozem na ČOV 
nebo zemědělské pozemky 20 g/os×den 

• u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) 
napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních 
vod 30 g/os×den 

• u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) 
s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách  a 
s následným odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky 15 g/os×den 

 
Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot 

vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli : 
• nerozpustné látky  ( NL) 55 g/os×den 
• CHSK 110 g/os×den 
• N-celk. 8 g/os×den 
• N-NH4 5,2 g/os×den 
• P-celk. 2 g/os×den 

 
Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK5 

 -60 g/os×den. 
 
 
 
5.1.2 VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ Z PRŮMYSLU, 

ZEMĚDĚLSTVÍ A VYBAVENOSTI 

Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a 
z objektů občanské vybavenosti jsou odvozeny ze získaných podkladů 
(např. dotazníkové akce) a z hodnoty VFO - tzn. hodnoty specifické potřeby pitné 
vody fakturované pro ostatní odběratele.  

Při vzájemném porovnávání bylo uplatněno pravidlo vycházející 
z předpokladu, že množství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti 
nesmí být menší než potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi 
těmito údaji je chápán jako produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti. 
Současně však bylo nutné zohlednit i skutečnost, že (zejména u malých obcí) jsou 
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pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu zásobovány i místní zemědělské 
podniky, zabývající se zemědělskou živočišnou prvovýrobou. Proto je u většiny 
sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel akceptována jako maximální hodnota 
30 l/os×den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO používanou při výpočtu 
potřeby vody (20 l/os×den) je způsobena předpokladem, že část této potřeby bývá 
vykrývána z místních zdrojů pitné nebo užitkové vody. 

Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy i 
v jednotlivých ukazatelích znečištění, s tím, že odpadní vody z objektů občanské 
vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního 
charakteru.  

Z podkladů získaných dotazníkovou akcí u jednotlivých producentů, byly 
získávány i informace o stávajícím způsobu likvidace odpadních vod, o výrobním 
programu a o jejich případných rozvojových záměrech.  
 
 

 
5.2 PŘEDPOKLADY VÝVOJE ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

V LIBERECKÉM KRAJI DO ROKU 2015 

5.2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

5.2.1.1 Vstupní údaje 

Pro zpracování této dokumentace bylo nezbytné shromáždit rozsáhlé množství 
vstupních informací, které se přímo či nepřímo dotýkají řešené problematiky. Pro zajištění 
těchto podkladů proběhla v průběhu prací na „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací" řada 
jednání se starosty dotčených měst a obcí nebo jejich zástupci. Pro doplnění získaných 
informací se uskutečnila rozsáhlá dotazníková akce, zaměřená na získání informací od 
dotčených orgánů státní správy, provozovatelských organizací a producentů většího 
množství odpadních vod. Cílem všech těchto kroků byla snaha v maximální možné míře 
shromáždit následující údaje : 
 
• základní údaje o obci - demografické údaje, výskyt průmyslu, zemědělství a 

občanské vybavenosti 
• současný způsob nakládání s odpadními vodami vč. dešťových, současné 

problémy s jejich odváděním 
• údaje o produkci odpadních vod a znečištění 
 produkce odpadních vod a znečištění obyvatelstva 
 produkce odpadních vod a znečištění průmyslu, zemědělství a občan. 
vybavenosti 
• způsob zásobování obce pitnou vodou 
• výskyt chráněných oblastí - pásma hygienické ochrany vodárenského zdroje, 

chráněné krajinné oblasti, chráněné oblasti přirozené akumulace vod atd. 
• výskyt vhodného recipientu 
• cenové údaje - investiční a výrobní náklady 
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Přes veškeré podniknuté kroky se však od řady oslovených subjektů - obecních 
úřadů, průmyslových a zemědělských firem - nepodařilo získat žádné údaje. V těchto 
případech byly použity odborné odhady, které však ne vždy dokázaly v dostatečné míře 
zhodnotit skutečný stav. 
 
 
Základní údaje o obci 

Mezi jedny ze základních vstupních informací je možné zařadit obecné 
informace o jednotlivých sídelních celcích. Jedná se o 
• údaje o počtech trvale i přechodně žijících obyvatelích a o jejich vývoji, 
• údaje o počtech obytných a rekreačních objektů, 
• údaje o vybavenosti jednotlivých měst a obcí, 
• informace o jednotlivých podnikatelských aktivitách. 

Údajům o počtech trvale i přechodně žijících obyvatelích a o jejich vývoji je 
věnována samostatná kapitola této zprávy. Pro doplnění je však možné konstatovat, 
že finální navrhované řešení bylo u některých obcí ovlivněno vzájemným poměrech 
počtů trvale a přechodně žijících obyvatel ( jedná se o obce s vysokým počtem 
rekreantů). V těchto případech byla snaha nezatěžovat trvale žijící obyvatele 
značnými výrobními náklady v průběhu celého roku, když vysoké počty rekreantů 
ovlivňují celkovou produkci odpadních vod a znečištění pouze po omezenou část 
roku. Upřednostňovány byly tedy varianty umožňující lokální způsoby likvidace 
odpadních vod. U přechodně žijících obyvatel potom je navrhována akumulace 
odpadních vod v bezodtokých jímkách a jejich následný odvoz na některou ze 
stávajících nebo navrhovaných čistíren odpadních vod. 

Údaje o počtech obytných a rekreačních objektů jsou důležité zejména u obcí, 
u nichž je uvažováno s variantami umožňujícími lokální způsoby likvidace odpadních 
vod. U menších obcí, u nichž je uvažováno s poklesem trvale žijících obyvatel, je ve 
výpočtech uvažováno s konstantním celkovým počtem jednotlivých objektů. Tato 
úvaha vychází z předpokladu, že postupný úbytek trvale žijících obyvatel je 
způsoben postupným odchodem starších obyvatel obce. Obytný dům potom mění 
svoji funkci na rekreační objekt. V městech, případně i v sídelních celcích 
nacházejících se v blízkosti těchto měst, kde je uvažováno s nárůstem počtu 
obyvatel, je uvažováno s úměrným zvyšováním počtu obytných domů. 

Údaje o vybavenosti jednotlivých měst a obcí stejně jako informace o 
jednotlivých podnikatelských aktivitách jsou vstupním údajem ovlivňujícím hodnoty 
celkové produkce odpadních vod a znečištění. Tento údaj je zároveň funkčně 
provázán s hodnotami vody fakturované pro ostatní odběratele ( viz dále).  

 
 

Současný způsob nakládání s odpadními vodami vč. dešťových 
Informace o současném způsobu nakládání s odpadními vodami ( t.j. 

splaškovými i dešťovými) byly přebírány z již zmiňovaných schůzek se zástupci 
jednotlivých měst a obcí a z dotazníkové akce.  

Obecně je možné konstatovat, že u menších sídelních celků současně 
provozované způsoby nakládání s odpadními vodami nevyhovují požadavkům 
vyplývajícím z platné legislativy. Průměrná obec je vybavena kanalizací, která právně 
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neexistuje, provedením připomíná dešťovou kanalizaci a funkčně je kanalizací 
jednotnou. Část obyvatel je do této kanalizace napojena přes septiky, jejichž 
funkčnost a údržbu (pravidelnost vyvážení) raději nikdo nekontroluje, zbývající část je 
napojena přímo do těchto kanalizací nebo do vodních toků. Menší část rodinných 
domků a rekreačních objektů je vybavena bezodtokými jímkami, které jsou vyváženy 
na zemědělské pozemky. Tyto jímky však nevyhovují současným technickým 
předpisům frekvencí vyvážení ani vodotěsností. 

Odstraňování a zadržování znečištění se tedy nepochybně odehrává alespoň 
zčásti na úkor čistoty podzemních vod, resp. zvodněného prostředí v blízkosti obcí. 
Tato skutečnost může být významná z hlediska obce, z hlediska globální ochrany 
povodí však nejčastěji nehraje významnou  roli. 

Odvádění dešťových vod je zajišťováno již zmiňovanou kanalizací, která je 
doplněna systémem odvodňovacích příkopů a struh. Přes takto nahodile zbudované 
systémy se u obcí nevyskytují rozsáhlejší problémy s odváděním dešťových vod, 
problémy spíše lokálního charakteru jsou v úzké vazbě při průchodu velkých vod 
spojeny se zaplavováním níže uložených lokalit vzdutými recipienty. 

Města či větší obce mají ve větším či menším rozsahu vybudovány 
kanalizační systémy. Převážně se jedná o systémy jednotné kanalizace, které 
odvádějí mimo splaškových vod i dešťové vody. Pouze kanalizační systémy, které 
byly vybudovány v posledních letech jsou řešeny jako splaškové kanalizační sítě. 
Většinou jsou kanalizační systémy ukončeny na čistírnách odpadních vod. 

Detailně je popsán současný způsob nakládání s odpadními vodami v příloze 
A.3 - Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech. 
 
 
Zásobování obce pitnou vodou 

Neméně důležitým faktorem, který zásadně ovlivňoval návrh nakládání 
s odpadními vodami v jednotlivých obcích, byla otázka, jakým způsobem je 
zajišťováno zásobování řešeného sídelního celku pitnou vodou.  

V obcích, v nichž jsou pro zásobování obyvatel využívány místní zdroje 
nacházející se přímo v obci ( nebo v její těsné blízkosti), má navrhované řešení 
v maximální možné míře znemožnit ohrožení kvality využívaných místních zdrojů 
vlivem vypouštění nedostatečně vyčištěných nebo vůbec nečištěných odpadních 
vod. Z těchto důvodů jsou pro tyto obce navrhovány pouze varianty uvažující 
s výstavbou nové kanalizační sítě (eventuálně dostavbou stávající kanalizační sítě) a 
centrální čistírny odpadních vod nebo s výstavbou nových a rekonstrukcí stávajících 
bezodtokých jímek, v nichž bude kompletně zachycována veškerá produkce 
odpadních vod. Tyto odpadní vody budou potom odváženy k likvidaci na některou ze 
stávajících nebo nově vybudovaných čistíren odpadních vod.  

Zbývající použité varianty, uvažující pro čištění odpadních vod s využíváním 
domovních mikročistíren jsou tedy používány pouze v obcích, v nichž je zásobování 
pitnou vodou zajišťováno z centrálních nebo místních vodovodů napojených na 
vzdálenější zdroje. Tímto způsobem je totiž eliminována možnost negativního 
dopadu nedostatečně vyčištěných odpadních vod na kvalitu zdrojů pitné vody 
z důvodu nevhodného nebo nedostatečného způsobu provozování těchto domovních 
mikročistíren. 
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Navrhované řešení, uvažující s akumulací odpadních vod v bezodtokých 

jímkách ( žumpách), bývá velice často předmětem kritiky upozorňující na absenci 
jakékoliv legislativy, která by umožňovala kontrolovat dodržování tohoto způsobu 
likvidace veškeré produkce odpadních vod jednotlivými producenty odpadních vod. 
Toto tvrzení se však obecně vztahuje i na variantu uvažující s výstavbou centrální 
čistírny odpadních vod a kanalizace.  
 
 
Výskyt vhodného recipientu 

Existence vhodného recipientu pro vypouštění vyčištěných odpadních vod 
sehrává při návrhu svou úlohu.  

Libereckým krajem prochází hlavní evropské rozvodí, které odděluje úmoří 
Baltu (povodí Odry) a Severního moře (povodí Labe). Rozvodí probíhá hřebenovými 
partiemi Lužických hor (Hvozdský hřbet), Ještědského hřbetu a centrální částí 
Jizerských hor. 

Nejvodnatější řekou je Jizera. K povodí Jizery náleží říčka Mohelka, která se 
svými přítoky odvodňuje jižní část kraje. Dalšími důležitými přítoky Jizery, které 
odvodňují východní část kraje, jsou říčky Kamenice, Jizerka a Oleška.  

Podještědská pahorkatina je odvodňována Ploučnicí a jejími přítoky 
Ještědským, Panenským potokem, Svitávkou a Robečským potokem. Páteřním 
tokem území je Lužická Nisa, která pramení v jabloneckém okrese a tvoří osu 
Žitavské pánve od Jablonce n. N. přes Liberec, Chrastavu, Hrádek a dále na území 
Polska a SRN.  

Významnějšími přítoky Lužické Nisy jsou Černá Nisa a Jeřice.  
Frýdlantský výběžek je odvodňován říčkou Smědá, která pramení v okolí 

Smědavy ve východní části Jizerských hor.  
 

Veškeré zmíněné recipienty lze označit za vyhovující pro vypouštění 
vypouštěných vyčištěných odpadních vod. Pod pojmem nevyhovující recipient jsou 
chápány málo vodnaté vodoteče, vodoteče s občasným průtokem nebo meliorační 
kanály. 

Pokud nebyla zjištěna v obci nebo v její těsné blízkosti dostatečně vhodná 
vodoteč, uvažují návrhy u menších sídelních celků varianta s výstavbou nových a 
rekonstrukcí stávajících bezodtokých jímek, u větších sídelních celků potom 
s výstavbou nové kanalizační sítě pro odvádění pouze splaškových vod, které budou 
následně převedeny ( např. přečerpávány) na čistírnu v jiném městě či obci. 
U malých obcí je možné za určitých podmínek ( vyhovující geologické, 
hydrogeologické a morfologické poměry) uvažovat i s využitím domovních 
mikročistíren s následujícím vsakováním vyčištěných odpadních vod. Nutnou 
podmínkou pro toto řešení je však zpracování doplňujících průzkumných prací. 
Protože tyto podklady nebyly k dispozici, nejsou tato řešení ve zpracované 
dokumentaci navrhována.  

Rovněž návrh některé z variant, uvažujících s použitím domovních 
mikročistíren, je podmíněn existencí vyhovující vodoteče.  
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Ekologicky významné území 

Dalším zohledněným faktorem je výskyt chráněných oblastí - mimo již 
zmiňovaných místních zdrojů využívaných i nadále pro zásobování obyvatel pitnou 
vodou se jedná např. o ochranná pásma vodárenského zdroje, chráněné krajinné 
oblasti, chráněné oblasti přirozené akumulace vod atd. 

Kvalita přírodního prostředí Libereckého kraje je vysoká. Na území kraje se nachází 
celkem:  
• jeden národní park – Krkonošský národní park. 
• pět chráněných krajinných oblastí - CHKO Jizerské hory, Český ráj, Kokořínsko, 

Lužické hory a České středohoří 
• tři chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) - jsou to dvě chráněné 

oblasti přirozené akumulace povrchových vod - Jizerské hory a Krkonoše - a 
chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod - Severočeská křída,  

• tři zdroje léčivých vod, které mají stanovena svá ochranná pásma 
• ochranná pásma jednotlivých vodních zdrojů 
 

Podrobné informace k jednotlivým chráněným územím jsou uvedeny v příloze 
A 2.1 Nadobecní systémy.. 
 

Pro obce, nacházející se uvnitř některých ekologicky významných lokalit 
(Krkonošský národní park, CHOPAV Jizerské hory, CHOPAV Krkonoše a CHOPAV 
Severočeská křída, ochranná pásma zdrojů léčivých vod) jsou navrhovány pouze 
varianty uvažující s výstavbou nové kanalizační sítě (eventuálně dostavbou stávající 
kanalizační sítě) a centrální čistírny odpadních vod nebo s výstavbou nových a 
rekonstrukcí stávajících bezodtokých jímek, v nichž bude kompletně zachycována 
veškerá produkce odpadních vod.  
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5.2.2 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Souhrnné údaje o počtu bydlících obyvatel a obyvatel napojených na 
kanalizaci pro veřejnou potřebu, z toho počet obyvatel napojených a nenapojených 
na ČOV, množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, 
množství čištěných odpadních vod celkem, počet kanalizací pro veřejnou potřebu, 
počet kanalizací pro veřejnou potřebu napojených na ČOV, délka kanalizační sítě, 
průměrná cena stočného v roce 2002 jsou pro Liberecký kraj uvedeny v tabulce 
XVI kanalizace. 
 

Podle výroční zprávy „Vodovody a kanalizace České republiky 2002“ je možné 
konstatovat, že je v současnosti na území Libereckého zajištěno odvedení 
odpadních vod kanalizací u trvale bydlících obyvatel z necelých 68 %. K přibližně 
obdobné hodnotě se dostal zpracovatel Plánu rozvoje – podle získaných podkladů je 
na kanalizaci napojeno 69,2 % obyvatel. Tyto hodnoty jsou výrazně nižší ve srovnání 
s celorepublikovým údajem – 77,4 % z celkového počtu obyvatel v České republice 
(jedná se o druhou nejnižší hodnotu v ČR).  

Do kanalizace pro veřejnou potřebu bylo v Libereckém kraji podle již zmíněné 
výroční zprávy vypuštěno v roce 2002 celkem 18 782 tis.m3 odpadních vod (podle 
získaných podkladů při zpracování Plánu rozvoje 18 570 tis.m3).  

 
 
Současný počet trvale žijících obyvatel likviduje odpadní vody způsobem, 

který je popsán v tabulce č. 1. 
 
 
 

Podmínky likvidace odpadních vod – současný stav 
Tabulka 
č. 1 

 
• Vypouštějí či zasakují nečištěné odpadní vody 8533 os. tj. 0,5 % 
• Využívají pro čištění odpadních vod septiky a 

jímky 
133248 os. tj. 10,0 % 

• Využívají pro čištění odpadních vod dom. 
MČOV 

2601 os. tj. 0,3 % 

• Využívají pro čištění odpadních vod ČOV 286669 os. tj. 89,2 % 
• Nejsou napojeni na kanalizaci 131770 os. tj. 30,6 % 
• Jsou napojení na dešťovou kanalizaci 12612 os. tj. 2,9 % 
• Jsou napojení na jednot. či splaškovou 

kanalizaci 
286669 os. tj. 66,5 % 

 
 
 
Čistírny odpadních vod 
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Z již dříve uvedeného počtu je pouze 138 sídelních celků vybaveno čistírnami 
odpadních vod a kanalizačními sítěmi. V převážné míře se jedná hlavně o větší celky – 
města Liberec, Česká Lípa, Frýdlant v Čechách, Hrádek nad Nisou, Jablonné v Podještědí, 
Nový Bor, Semily, Stráž pod Ralskem, Tanvald a Turnov.  Vedle těchto měst jsou čistírnami 
vybaveny i některé menší obce ( přehled všech těchto měst a obcí je uveden v následující 
tabulce). Další několik měst či obcí – viz následující tabulka – je napojeno na některou 
ze stávajících čistíren odpadních vod.  

Zatímco u všech větších měst se jedná o mechanicko - biologické aktivační 
čistírny, které se vzájemně liší způsobem provzdušňování aktivační směsi případně i 
schopností redukovat nejen organické znečištění ale i nutrienty ( v závislosti na 
období kdy byly postaveny nebo rekonstruovány), u menších obcí se jedná o 
poměrně pestrou škálu čistíren odpadních vod - od aktivačních čistíren s nitrifikací a 
denitrifokací po biokontaktorové čistírny či mechanické čistírny. 

Podrobněji budou jednotlivé čistírny popsány v části dokumentace věnované 
zhodnocení současného stavu v jednotlivých městech a obcích. 
 

V Libereckém kraji již existuje řada těchto nadobecních kanalizačních systémů. 
nejvýznamnější z nich jsou uvedeny v následující tabulce.  
 

Přehled nadobecních kanalizačních systémů 
Tabulka 
č. 2 

 
Nadobecní systém zahrnuje tato města a obce  Čistírna odpadních vod
Liberec – Jablonec nad Nisou Liberec 
Tanvald – Šumburk nad Desnou – Desná Tanvald 
Doksy – Staré Splavy Staré Splavy 
Turnov – Ohrazenice Turnov 
Česká Lípa – Dolní Libchava –Dubice – Stará Lípa – Nový 
Žízníkov Česká Lípa 

Nový Bor – Polevsko - Okrouhlá Nový Bor 
Jablonné v Podještědí – Petrovice - Lückendorf Jablonné v Podještědí 
Stráž pod Ralskem – Hamr na Jezeře Stráž pod Ralskem 
Hrádek nad Nisou – Horní Sedlo - Loučná Hrádek nad Nisou 
Frýdlant v Čechách – místní část Větrov – Slezan 
(text.průmysl) 

Frýdlant v Čechách 

Žandov – Dolní Police Žandov 
 
 
 

Ve větších městech je likvidace čistírenských kalů řešena pomocí strojního 
odvodňování. U menších měst a obcí převážná část čistíren (s ohledem na svoji 
velikost) produkuje kaly v množství a kvalitě, umožňujících jejich využití v 
zemědělství po předchozím kompostování (případně i bez něj) bez jakéhokoliv 
způsobu odvodnění. V řadě případů však je čistírenský kal odvážen k odvodnění na 
některou z velkých čistíren odpadních vod. 
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Odkanalizování 
Ve všech městech jsou vybudované částečné či kompletní kanalizační 

systémy. Nejčastěji se jedná o kanalizační sítě jednotné kanalizace, která zajišťuje 
odvádění nejen splaškových vod ale i dešťových vod. V některých městech je 
jednotný systém doplněn v okrajových částech doplněn systémem splaškové 
kanalizace. V řadě případů jsou však tyto systémy příp. jejich části v nevyhovujícím 
technickém stavu. Proto bude nezbytné po ukončení dostavby jejich kanalizačních 
systémů, po ukončení rekonstrukcí čistíren či výstavby nových čistíren, zahájit jejich 
postupnou velkoplošnou rekonstrukci.  

V řadě dalších obcí ( resp. v jejich větších nebo menších částech) jsou v 
současnosti provozovány kanalizační sítě, které slouží k odvádění částečně 
předčištěných nebo vůbec nečištěných odpadních vod do místních recipientů. Na 
tomto místě je však nutné konstatovat, že se v převážné míře jedná o kanalizace 
budované v průběhu 60. až 80. let v rámci „akcí Z". Tyto kanalizace byly budovány 
zcela nahodile a nekoncepčně ( mnohdy bez jakékoliv dokumentace), cílem jejich 
výstavby bylo vyřešit momentální problémy obce. Při jejich výstavbě nebyly velice 
často dodržovány ani základní stavební postupy - kanalizační trouby (převážně 
betonové a bez hrdel) byly ukládány do příkopů přiléhajících k místním komunikacím, 
na jednotlivých stokách byly vybudovány pouze v minimálním rozsahu revizní 
kanalizační šachty (bez ohledu na požadavky příslušných technických norem). Po 
technické stránce je jejich největším problémem způsob provedení - vlivem značných 
netěsností fungují potom tyto systémy jako vsakovací drenáž (tzn. že značné 
množství odpadních vod z těchto kanalizací je přímo vsakováno do podloží a 
ovlivňuje co do množství i do kvality podzemní vody) nebo jako odvodňovací drenáž, 
kterou je do místa zaústění do vodního toku eventuálně do příkopu přiváděno značné 
množství balastních vod. Ve skutečnosti se tedy jedná o kanalizace zcela 
nevyhovující pro definitivní řešení odvádění odpadních vod. Používání těchto 
kanalizací představuje negativní dopad na životní prostředí jednotlivých obcí (např. 
na výrazně se zhoršující kvalitu vody v místních zdrojích pitné vody mnohdy 
s následným absolutním znehodnocením).  
 
 
 
5.2.3 KONCEPCE ODKANALIZOVÁNÍ 

Problém odvádění odpadních vod ze sídelních celků je možné řešit dvěma 
základními způsoby : 
� odvážením odpadních vod po předcházející akumulaci v bezodtokých jímkách 
� odváděním pomocí kanalizačních systémů 

Pro ekonomické posouzení obou zmiňovaných způsobů byl zpracován tzv. 
svozový plán, z něhož je patrné na kterou ze stávajících nebo navrhovaných čistíren 
odpadních vod budou zachycené odpadní vody odváženy k likvidaci. V definitivním 
návrhu jsou tyto údaje uvedeny v programové části či textové části tohoto díla. Na 
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konci sledovaného období budou tímto způsobem likvidovány odpadní vody 89,2 % 
obyvatel kraje. 

Při použití druhého způsobu je možné použít následující řešení 
• výstavbu nové kanalizační sítě 
• dostavbu stávající kanalizační sítě 
• postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě 

Řešení odvádění odpadních vod pomocí výstavby nové kanalizační sítě bude 
nejčastěji aplikované u menších sídelních celků, u nichž je uvažováno s likvidací 
odpadních vod na nové čistírně odpadních vod. Toto řešení je doporučované i 
v obcích, které jsou v současnosti částečně odkanalizované, technický stav této 
kanalizace je však nevyhovující (nejčastěji se jedná o kanalizaci vybudovanou 
v rámci „akce Z“ v průběhu 60. až 80 let). Při výstavbě nových kanalizačních systémů 
preferujeme (z ohledem na charakter a velikost obcí) převážně výstavbu oddílné 
kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. K tomuto řešení vedou následující 
důvody: 
• obce, které nemají dešťovou kanalizaci, mají obvykle odvádění dešťových vod 

řešeno jiným, rovněž vyhovujícím způsobem, 
• výstavba pouze splaškové kanalizace je méně investičně náročná, což je při 

chronickém nedostatku investičních prostředků nejvýznamnější důvod, 
• platným legislativním i technickým předpisům toto řešení plně odpovídá. Srážková 

voda odváděná oddílnou kanalizací (tzv. dešťovou kanalizací) je z hlediska 
vodního zákona vodou povrchovou, neboť se přirozeně vyskytla na zemském 
povrchu a je soustředěna  a odváděna vodohospodářským dílem - dešťovou 
kanalizací - do vodního toku, tedy vody trvale tekoucí. 

• dešťové vody z malých obcí ve srovnání s městy jsou méně znečištěny, 
• při změně legislativních předpisů v budoucnosti je možné současný systém 

odvádění dešťových vod doplnit tak, aby první nejvíce znečištěná část dešťových 
vod byla jímána a postupně přečerpána na ČOV. 

Vzhledem ke značně rozdílné morfologii terénu na celém řešeném území, 
navrhujeme nejen systémy s klasickým gravitačním způsobem odvádění splaškových 
odpadních vod ale i moderní, u nás zatím výjimečně provozované systémy tlakové 
kanalizace, případně systémy kombinované. Výstavba nové kanalizační sítě je 
časově přímo provázána s výstavbou nové případně intenzifikací stávající čistírny 
odpadních vod. 

Řešení odvádění odpadních vod pomocí dostavby nové kanalizační sítě bude 
používáno pouze v lokalitách, v nichž je již v současnosti větší či menší část města či 
obce odkanalizována (nejčastěji jednotnou kanalizací). Pokud již v současnosti 
dostavba kanalizace probíhá ( nebo je realizace v pokročilé fázi přípravy) je toto 
řešení akceptováno bez ohledu na technický stav existující kanalizační sítě. Jinak je 
toto řešení akceptovatelné v případech, že technický stav stávající kanalizace je 
vyhovující ( tzn. že tato kanalizace již byla budována podle platných technických 
norem). Dostavba nové kanalizační sítě je časově přímo provázána s výstavbou 
nové případně intenzifikací stávající čistírny odpadních vod. 

Velice úzce propojené s předchozím řešením je i rekonstrukce stávající 
kanalizační sítě. Toto řešení bude používané u měst a obcí, u nichž byla realizována 
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dostavba části kanalizace. Současně je však nutné zajistit i rekonstrukci stávajících 
stok. Se zahájením této rekonstrukce bude započato až po ukončení dostavby 
kanalizace a čistírny odpadních vod, s jejím ukončením je uvažováno nejpozději do 
r.2050. Během sledovaného období ( tj. do roku 2015) bude tedy zrekonstruovaná 
pouze poměrná část stávající kanalizace. 
 
 
 
5.2.4 KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI 

Řešení problematiky odvádění a likvidace odpadních vod v sídelních celcích 
nabízí řadu možností, které je však možné rozdělit do dvou základních kategorií : 
• řešení lokálními prostředky 
• centralizované řešení 

Současně provozované způsoby nevyhovují požadavkům plynoucím z 
vládního nařízení 61/2003 Sb.  

Navrhované řešení však musí jednoznačně plnit požadavky vodoprávního 
úřadu na vypouštění odpadních vod. Obecně je však pro obce této velikosti 
stanovena pouze minimální úroveň těchto požadavků, daná nařízením 61/2003 Sb. 
Pro řešení se tedy nabízí řada možností : 
a) řešení lokálními prostředky - úplné vybavení obce bezodtokými jímkami 

s odvozem čištění na kapacitní ČOV, 
 - vybavení obce domovními mikročistírnami s příp. 

dostavbou kanalizace a vypouštěním do vhodného 
recipientu v souladu s platnou legislativou, 

 - vybavení individuálně jednotlivých rodinných domů 
domovními mikročistírnami s vypouštěním do 
vhodného recipientu (však, tok, závlaha), 

b) centrální řešení pomocí nové oddílné kanalizační sítě a čistírny odpadních vod 
c) centrální řešení pomocí nové čistírny odpadních vod a rekonstruované a 

dostavěné kanalizační sítě 
d) centrální řešení pomocí výstavby či dostavby nové kanalizační sítě s napojením 

města či obce na čistírnu odpadních vod sousední obce 
 
 
 
5.2.4.1 Řešení lokálními prostředky 

Úplné vybavení obce bezodtokými jímkami 
Jedná se o řešení, které je nejčastěji aplikované u malých obcí. Základním 

předpokladem tohoto řešení je vybavení každého domu ( eventuálně menší skupiny 
domů) samostatnou jímkou. Pro tento způsob řešení problému likvidace odpadních 
vod jsou charakteristické velké objemy (i přes nižší hodnotu specifické produkce 
odpadních vod), které je třeba převážet fekálními vozy. V rámci tohoto řešení je 
uvažováno s výstavbou nových – výjimečně rekonstrukcí stávajících – odpadních 
jímek, které budou svým provedením i provozováním plně odpovídat požadavkům. 
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Veškeré odpadní vody budou sváženy k čištění na některou z čistíren odpadních 
vod. 

 
V současné době jsou nejčastěji vyváženy obsahy těchto jímek na 

zemědělské pozemky (nacházející se nejčastěji na katastru obce). Tímto řešením 
dochází k odstraňování resp. zadržování znečištění v horninovém prostředí a 
k částečnému zhoršování kvality podzemních vod. V cílovém roce je však v této 
dokumentaci uvažováno s řešením, že veškeré odpadní vody akumulované 
v bezodtokých jímkách budou likvidovány na některé z čistíren odpadních vod.  

Z hlediska investiční náročnosti patří toto řešení mezi jedno z nejvýhodnějších, 
protože není nezbytné budovat investičně náročné kanalizační systémy. Provozní náklady na 
likvidaci odpadních vod sestávají tedy z nákladů na odvoz odpadních vod a z nákladů na 
jejich likvidaci na čistírně odpadních vod. Za těchto podmínek se efektivnost tohoto způsobu 
likvidace odpadních vod projevuje zejména u malých obcí. 

Realizace této varianty – výstavba nových jímek, rekonstrukce stávajících - je však  
s ohledem na nedostatek finančních prostředků zařazena až do období po roce 2015. 

 
 

Vybavení obce malými čistírnami odpadních s případnou dostavbou 
kanalizační sítě  

Každé stavení v obci je v tomto uspořádání vybaveno samostatnou malou 
domovní čistírnou. Toto řešení bude aplikováno u obcí, u nichž neexistuje žádné 
omezení ( specifické ekologické zájmy, využívání zdrojů v obci či v blízkosti obce pro 
zásobování pitnou vodou, vyšší nároky na ochranu recipientu aj.) a které mají 
v současnosti poměrně vysoké procento obyvatel napojených na veřejnou či 
dešťovou kanalizační síť event. kteří vypouštějí odpadní vody přímo do recipientu. 
V rámci vybavení veškerých objektů malými čistírnami může být realizována i 
dostavba kanalizační sítě. Pod pojmem malé čistírny nejsou uvažovány pouze 
moderní kompaktní aktivační čistírny či čistírny s biokontaktory, pro čištění lze použít 
i provozně méně náročné a v našich podmínkách prozatím méně používané čistírny 
s biologickými filtry nebo vícekomorové septiky s dočištěním na zemních filtrech, 
popílkových čistírnách nebo vhodných nádržích.  

Mezi výhody tohoto řešení patří nízké finanční náklady (odpadá výstavba nebo 
rekonstrukce kanalizační sítě), jednoduchá a nenáročná údržba  při vysokém efektu 
čištění odpadních vod, minimální problémy s dotčenými majetkovými právy. 

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přímo do místních vodotečí nebo 
rybníků, za určitých podmínek je možné likvidovat tyto vody vsakováním. Prakticky 
nic nebrání ani vypouštění těchto vyčištěných odpadních vod i do stávajících 
dešťových kanalizací ( toto řešení je však v rozporu se současnou legislativou). 
Vyprodukovaný kal je pravidelně odvážen k likvidaci na čistírnu odpadních vod. 
V případě, že by výstavba těchto čistíren byla hrazena ze státních prostředků, mohla 
by se tato skutečnost projevit i ve výši nákladů na likvidaci odpadních vod (odpisy). 
Součástí těchto nákladů budou i poplatky za provedené kontrolní odběry 
s následným vyhodnocením účinnosti čištění odpadních vod.  

Za určitých podmínek ( vyhovující výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu) je však možné připustit i zasakování takto vyčištěných 
odpadních vod.  
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 I s tímto řešením je uvažováno v období po roce 2015. 
 
 

Vybavení obce kombinovaným systémem malých čistíren v kombinaci 
s bezodtokými jímkami  

Toto řešení je kombinací obou předcházejících variant. I v tomto případě bude 
aplikováno u obcí, u nichž neexistuje žádné omezení ( specifické ekologické zájmy, 
využívání zdrojů v obci či v blízkosti obce pro zásobování pitnou vodou, vyšší nároky 
na ochranu recipientu aj.). Na rozdíl od předcházející varianty, mají obce 
v současnosti poměrně nízké procento obyvatel napojených na veřejnou či dešťovou 
kanalizační síť event. vypouštějících odpadní vody přímo do recipientu. Dostavba 
kanalizační sítě ( s ohledem na zajištění odvodu vyčištění odpadních vod do místních 
povrchových vod) je investičně náročná. Část objektů bude napojena na malé 
čistírny odpadních vod – tzv. domovní mikročistírny, zbývající obytné či rekreační 
objekty budou vybaveny bezodtokými jímkami, v nichž budou odpadní vody 
akumulovány 

Mezi výhody tohoto řešení patří nízké finanční náklady (odpadá dostavba 
nebo rekonstrukce kanalizační sítě). V odhadu investičních nákladů jsou započítány 
investice na výstavbu malých čistíren odpadních vod a nových bezodtokých jímek. 
Klady i zápory tohoto řešení již byly popsány v předcházející části této kapitoly. 

I s tímto řešením je uvažováno v období po roce 2015. 
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5.2.4.2 Řešení centrálním způsobem 

Legislativní požadavky 
V novém nařízení vlády č.61/2003 Sb. je prohlášeno celé území ČR za ekologicky 

citlivé a jsou v něm uvedeny tyto požadavky na jakost vyčištěné vody. 
 
 
 

Legislativní požadavky 
Tabulka 
č. 3 

 
CHSKCr BSK5 NL N-NH4

+ Ncelk
 2), 8) Pcelk.

8) Kapacita ČOV 
(EO) 1) p 3) m 4) p 3) m 4) p 3) m 4) p 3) m 4),6

) 
prů
m.5) 

m 4),6

) 
prů
m.5) 

m 4)

< 500 7) - - - - - - - - - - - - 
500 - 2 000 125 180 30 60 35 70 - - - - - - 

2 001 - 10 000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - - - 
10 001 - 100 000 90 130 20 40 25 50 - - 15 20 2 6 

> 100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 
 
 
1)  Rozumí se kapacita čistírny odpadních vod vyjádřená v počtu ekvivalentních 

obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 
za den. Zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se vypočítává z 
maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod 
během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště a 
povodně.  

2)  Celkový dusík znamená sumu všech forem dusíku, tj. dusíku stanoveného Kjeldahlovou 
metodou (organický a amoniakální dusík), dusičnanového a dusitanového dusíku.  

3)  Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou roční průměry a mohou být v 
překročeny v povolené míře podle hodnot v příloze č. 5 k nařízení vlády 61/2003. 
Stanovení se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k 
tabulce 1 přílohy č. 4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu.  

4)  Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Stanovení se provede 
typem vzorku A podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 prostým bodovým 
vzorkem.  

5)  Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za posledních 12 
kalendářních měsíců a nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu 
počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem. Stanovení se provede typem 
vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 v souladu s 
rozhodnutím vodoprávního úřadu.  

6)  Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z 
biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel 
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považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne 
byly tři měření vyšší než 12°C.  

7)  Přípustné limity ukazatelů CHSKCr, BSK5 a NL stanoví vodoprávní úřad, na 
základě jakosti a stavu vody v toku a technického řešení čistírny odpadních vod a 
místních podmínek.  

 
Při stanovení limitů pro dusík a fosfor vezme vodoprávní úřad v úvahu 

harmonogram výstavby a rekonstrukce technologických stupňů odstraňování dusíku 
a fosforu pro konkrétní aglomerace České republiky schválený vládou, na základě 
dohody ČR s EU o přechodném období pro implementaci směrnice 91/271/EHS, v 
rámci „Strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS o čištění 
městských odpadních vod“. Pro tam uvedené konkrétní aglomerace a do stanovené 
doby ukončení výstavby nebo rekonstrukce, maximálně však do 31.12.2010, stanoví 
vodoprávní úřad emisní limity podle následujících emisních standardů:  
 
 
 

Emisní standardy 
Tabulka 
č. 4 

 
Nanorg Pcelk Kapacita ČOV

(EO) 1) p 3) m 4) p 3) m 4)

10 001 - 100 
000 20 30 3 6 

> 100 000 15 20 1,5 3 
 
 

Nanorg je suma dusíku amoniakálního, dusičnanového a dusitanového. Význam 
ostatních parametrů je identický jak výše. 

Nové emisní standardy podle NV 61/2003 Sb. jsou již v souladu se směrnicí 
EU 91/271/EEC pro citlivá území. Proti původnímu nařízení vlády č. 82/1999 Sb. je 
provedeno nové rozdělení zdrojů podle velikosti a u zdrojů znečištění nad 10 000 EO 
vypuštěn přípustný limit pro N-NH4 a N-anorg. Nově jsou stanoveny emisní standardy 
pro Ncelk a Pcelk jako celoroční průměr a maximální nepřekročitelná hodnota pro 
teplotní období nad 12°C v biologickém stupni. 

 
 

Centrální řešení pomocí nové oddílné kanalizační sítě a čistírny odpadních vod 
Toto řešení patří v současnosti mezi nejčastěji používané způsoby řešící 

problematiku odkanalizování a likvidace odpadních vod v sídelních celcích všech 
velikostí. Jediným omezením tohoto řešení je nutný výskyt vyhovujícího recipientu, 
do kterého jsou vypouštěny vyčištěné odpadní vody. 

Při výstavbě nových kanalizačních systémů preferujeme převážně výstavbu oddílné 
kanalizace odvádějící gravitačně pouze splaškové vody. Výjimečně je navržen systém 
tlakové kanalizace, příp. systém kombinovaný.  
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V městech a v obcích, v nichž uvažujeme s výstavbou nové čistírny odpadních 
vod, předpokládáme využívání provozně již ověřených a spolehlivých čistíren. 
V nejmenších  velikostních kategoriích jsou navrhovány veškeré osvědčené typy 
mechanicko-biologických čistíren odpadních vod – aktivační čistírny, čistírny 
s biokontaktory či biodisky, zemní filtry, vegetační čistírny aj. 

V obcích či aglomeracích s produkcí odpadních vod resp. znečištění 
přesahující populační ekvivalent 2000 EO jsou navrhovány technologie čištění 
odpadních vod charakterizovatelné jako nízkozatěžovaný aktivační proces s aerobní 
stabilizací kalu ( v dokumentaci popisovaný jako aktivační s nitrifikací eventuálně 
doplněnou o denitrifikaci). Ve větších městech (s počtem obyvatel přesahujícím 
10 000 obyvatel) je tento systém doplněn o eliminaci nutrientů s použitím 
jednoduchého D - N systému s možným simultánním srážením fosforu. 

Jak již bylo konstatováno v úvodu tohoto bloku, jedná se o nejčastěji 
navrhovaný způsob nakládání s odpadními vodami. I toto řešení však může vyvolat 
řadu problémů – mj. s udržením stočného na ekonomicky únosné výši.  

V menších městech a obcích vyžaduje výstavba nové čistírny odpadních vod 
a hlavně kanalizační sítě značné finanční prostředky, které přestože jsou zčásti kryty 
ze státních prostředků - Státního fondu životního prostředí ČR nebo Ministerstva 
zemědělství ČR - zatěžují částku stočného značně vysokým podílem odpisů či 
splátek poskytnutých úvěrů. Jejich zajištění je při chronickém nedostatku financí - ať 
už způsobených nízkými příjmy obecních úřadů nebo omezenými dotačními 
možnostmi Ministerstva zemědělství ČR, Státního fondu Životního prostředí ČR - pro 
převážnou část obcí problémem, který realizaci takovéto investice časově pozdrží 
případně zablokuje úplně.  

V případě, že se výstavbu kanalizační sítě a čistírny odpadních vod podaří 
realizovat, výše stočného se potom blíží hodnotám desítek korun za 1 m3 
vyčištěných odpadních vod, které následně negativně ovlivňuje výši stočeného i v 
celém regionu. 

Z hlediska ochrany životného prostředí se teoreticky jedná o nejkvalitnější 
způsob likvidace odpadních vod. V praxi však velice často tento předpoklad není 
naplněn. Faktorů, které podporují toto tvrzení je několik - některé z nich uvádíme 
v následujícím přehledu : 
• obec postaví (částečně za státní prostředky) kvalitní čistírnu, vlivem vysokých 

provozních nákladů (tím i stočného) začne šetřit na provozu čistírny, případně na 
jejím doplňujícím vybavení 

• pro obec je v projektu navržena čistírna vybavená spolehlivými, provozně 
osvědčenými technologickými celky (které jsou schopny alespoň částečně ovlivnit 
ekonomiku provozu), vlivem nedostatku finančních prostředků v průběhu realizace 
(nedostatečně odhadnuté investiční náklady v projektové dokumentaci, 
nedostatečně provedené přípravné a průzkumné práce aj.) dochází k hledání 
náhradních - nejlevnějších - řešení; v provozu se tato skutečnost velice často 
projeví nenaplněním projektovaných parametrů 

• komplikovaná technologie čištění odpadních vod s vysokým čistícím účinkem 
vyžaduje odborně způsobilou obsluhu, ve skutečnosti se však o provoz čistírny 
stará provozovatel, který není schopen plně využít možnosti složité čistírenské 
technologie 
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• opakem je snaha investora - obce - o takovou čistírnu odpadních vod, o jejíž 
provoz se nikdo nemusí starat (z důvodu nedostatku kvalitního obslužného 
personálu). Tato situace potom láká řadu firem s méně seriózními záměry, jejichž 
nesolidní nabídky není investor včas schopen odhalit. Skutečnost potom 
„pokulhává“ za kvalitou odtoku, prezentovanou na začátku přípravných prací 

• zástupci obce nejsou schopni zajistit po uvedení čistírny do provozu odstavení 
stávajících septiků, na čistírnu odpadních vod potom přitékají odpadní vody, 
v nichž už došlo k určité redukci některých ukazatelů znečištění. Čistírna 
odpadních vod již potom není schopna zajistit vysokou účinnost čištění odpadních 
vod v dalších ukazatelích. Složitá technologie potom opět není schopná zajistit 
účinnost předpokládanou v projektové dokumentaci. 

Obecně je možné prohlásit, že velice často se v menších obcích projevuje více těchto 
faktorů paralelně.  
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Centrální řešení pomocí nové či intenzifikované stávající čistírny odpadních 
vod a rekonstruované a dostavěné kanalizační sítě 

V zásadě se jedná o řešení podobné předcházející variantě.  
Zásadní rozdíl je v typu kanalizační sítě - v této variantě je uvažováno 

s využitím stávající kanalizační sítě, nejčastěji jednotné, odvádějící odpadní vody. 
Tato stávající kanalizační síť je rozšířena navrhovanou dostavbou na dosud 
neodkanalizované ploše sídelního celku. S ohledem na nevyhovující technický stav 
stávající kanalizace je v některých případech navržena rekonstrukce této kanalizace. 

Dostavba nové nebo rekonstrukce stávající kanalizace je navrhována 
převážně ve větších městech či obcích, v nichž je již v současnosti část kanalizační 
sítě vybudována. Tato kanalizace je zpravidla ukončena na provozované čistírně, 
jejíž kapacitní parametry však ne vždy zaručují, že veškeré odpadní vody z tohoto 
sídelního celku bude možno likvidovat na této čistírně po napojení zbývající části 
města či obce. V první fázi je proto navrhována dostavba kanalizační sítě 
s případnou souběžně probíhající rekonstrukcí či intenzifikací stávající nebo 
s výstavbou nové čistírny. Teprve po dokončení této investice bude zahájena 
rekonstrukce stávající kanalizace.  

I toto řešení mě však svá úskalí. Výše potřebných investičních nákladů na 
dostavbu kanalizace bývá velice často nižší než ve variantě uvažující s kompletní 
výstavbou nové splaškové kanalizace (viz předcházející varianta). Nižší investiční 
náklady se zároveň promítnou i nižším zatížením stočného menšími odpisy. 
Zpravidla je však toto řešení pouze částečným vyřešením problému odkanalizování. 
Stávající jednotnou kanalizací, provedením připomínající spíše dešťovou kanalizaci, 
jsou totiž odváděny z obce velké objemy balastních vod - spodních vod prosáklých 
do kanalizace, přebytečné množství vody z místních vodních zdrojů (přepady studní 
zaústěné do kanalizace), vod přiváděných do této kanalizace z odvodňovacích 
zařízení atd. Výsledkem tohoto polovičatého řešení jsou opět velmi vysoké provozní 
náklady čistíren odpadních vod, nedostatečně dimenzované objemy čistírenských 
nádrží, hydraulické přetížení a z toho plynoucí krátká doba zdržení v aktivačních 
nádržích. Obec je potom velice brzy donucena k rekonstrukci resp. výstavbě nové 
kanalizační sítě v místech, v nichž předpokládala, že bude využívat stávající 
kanalizační rozvody. Investičně je potom tyto rekonstrukce obec nucena hradit již ze 
svých skromných finančních prostředků. Celková výše investičních nákladů a tím i 
hodnota odpisů hmotného majetku zahrnutých do stočného dosáhne později velice 
často vyšších hodnot než v případě výstavby nové oddílné kanalizace. 

Pokud je pro vyčištění odpadních vod navržena moderní technologie 
využívající například jemnobublinné aerace s jednoduchým D-N systémem 
(nitrifikace s předřazenou denitrifikací), je účinnost takovéto čistírny výrazně nižší 
oproti předpokladům. Mnohdy však je jako čistírna navržen některý z typů 
využívajících „ přírodních“ čistírenských postupů - stabilizační nádrž, vegetační 
čistírna, zemní filtr. Tyto typy čistíren nejsou rozhodně žádným zázračným laciným 
řešením, vhodným pro jakoukoliv lokalitu a jakékoliv odpadní vody. Je však pravdou, 
že není vhodné tyto typy čistíren ze zásady odmítat. Jejich vhodnost se s určitou 
nadsázkou projevuje zejména u menších obcí s počtem obyvatel pohybujícím se 
maximálně okolo 200 obyvatel. V obcích této velikosti je však nutné posoudit 
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ekonomickou efektivnost resp. únosnost nákladů vynaložených na dostavbu 
kanalizační sítě, rekonstrukce stávající sítě a na výstavbu čistírny odpadních vod 
tohoto typu. 

Jak vyplývá z uvedeného přehledu možností řešících problematiku 
odkanalizování a čištění odpadních vod v malých městech a obcích, má tato 
problematika svá specifika zcela odlišná od klasických postupů aplikovaných u měst 
s řádově desítkami tisíc obyvatel. Zatímco u těchto větších sídelních celků je 
navrhované řešení převážně technickým problémem, u menších celků je nezbytné 
klást prioritu především na ekonomickou stránku řešení. Nevhodně zvolené řešení je 
schopně vyhnat výši stočného až na hodnoty, které nebudou ekonomicky únosné pro 
obyvatele řešeného regionu. Formulovat jakoukoliv šablonu automaticky použitelnou 
pro řešení tohoto problému u všech menších sídelních celků je nesprávným řešením. 
Při návrhu řešení u jednotlivých měst a obcí je proto nezbytné posuzovat celou škálu 
faktorů a vzít v úvahu i specifičnost jednotlivých obcí. 

V našem případě jsme použili k vyřešení této problematiky  značně širokou 
škálu ze všech zmiňovaných možností.  
 
 
Centrální řešení pomocí nové či dostavěné kanalizační sítě s následným 
napojením na ČOV sousedního města či obce 

Likvidace odpadních vod z více měst a obcí na jediné centrální čistírně je jedním 
z řešení, které je využíváno zejména v ekologicky i ekonomicky vyspělých zemích. U těchto 
centrálních čistíren jsou k čištění odpadních vod používány moderní, vysoce účinné 
technologie zajišťující vysokou kvalitu odtoku z této čistírny. Další výhodou tohoto řešení je 
výrazně vyšší schopnost této čistírny vyrovnat se s hydraulickými či látkovými nárazy 
z jednotlivých sídelních celků v průběhu celého roku příp. i dne ( rekreační oblasti, sezónní 
výroba – tj. sezónní produkce odpadních vod, srážky aj.). Nevýhodou tohoto řešení jsou 
rozsáhlé kanalizační systémy, jejichž provozování může působit určité problémy. Kladem 
jsou naopak nízké provozní náklady čistírny odpadních vod a její případná intenzifikace 
s relativně nízkými náklady při vysokém dopadu do množství čištěných odpadních vod. 

Toto řešení je v této dokumentaci nejčastěji aplikováno u větších obcí event. měst 
v jejichž blízkosti se nevyskytuje vyhovující recipient.  

Další možností je propojení sídelních celků ( bez ohledu na jejich velikost), 
jejichž vzájemná vzdálenost zaručí ekonomicky i ekologicky výhodnější likvidaci 
odpadních vod na společné čistírně ve srovnání s jakýmkoliv jiným řešením ( např. 
připojení administrativních částí na příslušná města či obce). 
 
 
 
5.2.5 NAKLÁDÁNÍ S ČISTÍRENSKÝMI KALY 

Jedním z důležitých problémů při čištění odpadních vod je produkce kalu. Kaly 
z čištění komunálních odpadních vod jsou na základě legislativy definovány jako 
odpad. Každý původce odpadů má při své činnosti povinnost předcházet vzniku 
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, odpady opětovně 
využívat a recyklovat, případně odpady odstraňovat způsobem, který neohrožuje 
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lidské zdraví a životní prostředí, tzn. ekologickým a současně ekonomickým 
způsobem.  

V důsledku neustále se zvyšujícího množství a znečištění odpadních vod 
přiváděných na čistírny odpadních vod roste i produkce kalu. Vyšší požadavky na 
kvalitu odtoku a chemické srážení fosforu se rovněž projevují na zvýšení produkce 
kalů. Produkované kaly je nezbytně nutné stabilizovat, aby byl minimalizován jejich 
vliv na životní prostředí. Legislativní požadavky na kvalitu kalu se neustále zpřísňují a 
problém využití / likvidace kalů produkovaných na ČOV se dostává velmi výrazně do 
popředí zájmů všech dotčených stran. Řešení tohoto problému však vyžaduje 
komplexní přístup, jehož výsledek, může zpětně ovlivňovat jednotlivé technické 
řešení základních technologických uzlů na ČOV. Na základě v současné době 
známých možností likvidace kalů je vhodné pro každou ČOV vypracovat technicko-
ekonomické posouzení a porovnání základních variant strategie likvidace kalu.  

 
V podmínkách ČR přicházejí v úvahu pouze tyto varianty: 

• přímá aplikace stabilizovaných kalů na zemědělskou půdu po jejich 
předcházejícím odvodnění nebo zahuštění  

• použití kalů na výrobu průmyslových kompostů a k rekultivacím 
• skládkování kalů 
• spalování kalů včetně všech ostatních metod tepelné destrukce kalů 

 
Způsob nakládání s čistírenskými kaly z čistíren odpadních vod je závislý na 

řadě faktorů : 
• na velikosti sídelního celku 
• na složení odpadních vod 
• na množství vyprodukovaných kalů 

 
Ve větších městech, kde je již v provozu čistírna odpadních vod, případně kde 

probíhá její rekonstrukce, je součástí kalového hospodářství strojní odvodňování. 
Proto je možné řešit likvidaci odvodněného čistírenského kalu jakýmkoliv výše 
uvedeným způsobem. 

V menších městech event. ve větších obcích ( s počtem obyvatel v řádech 
tisíců) bývají čistírny vybaveny buď strojním odvodněním nebo zahuštěním kalů. 
V případě, že je čistírny vybavena strojním odvodněním, je možné opět využít, 
kteroukoliv z uvedených metod. Je-li čistírny vybavena pouze zahuštěním kalů, je 
možné tyto kaly aplikovat přímo na zemědělskou půdu event. je odvážet k odvodnění 
na některou z větších čistíren. 

U ostatních obcí produkuje převážná část čistíren (s ohledem na svoji velikost) kaly 
v množství a kvalitě, umožňující jejich využití v zemědělství - po předchozím kompostování 
bez jakéhokoliv způsobu odvodnění  (pro snížení nákladů na přepravu však i v tomto případě 
doporučujeme  kal zahustit). Jedná se především o sídelní celky velikosti řádově stovek 
obyvatel. Pro tyto obce je charakteristické poměrně malé množství vyprodukovaného kalu, 
který s ohledem na své složení nepředstavuje nebezpečí kontaminace zemědělské půdy 
nežádoucími látkami. Variantně je možné kal odvážet k odvodnění na některou z větších 
čistíren. 
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Jiné metody nejsou v našich podmínkách rozšířeny. Obdobný stav je i v zemích EU, 
odlišný je však podíl jednotlivých technologií na celkovém množství likvidovaných kalů. 
V souladu s požadavky EU se předpokládá postupný útlum v množství skládkovaných kalů. 
Po zamezení skládkování kalů zůstanou k dispozici v podstatě pouze 2 možnosti : 
• aplikace kalů na půdu – recyklace (přímé hnojení kalem, výroba průmyslových 

kompostů, rekultivace) 
• tepelná destrukce kalů (spalování, spoluspalování, sušení kalů a spalování 

v cementárně apod.) 
 

Přímá aplikace stabilizovaných kalů na zemědělskou půdu 
V závislosti na legislativě, znečištění kalů, poměru produkce kalů a 

zemědělsky využívané půdy v dané oblasti se bude pohybovat podíl recyklovaného 
kalu okolo 60 – 65 % z celkové produkce kalů. V některých zemích se zcela zakazuje 
aplikace kalů do půdy se zdůvodněním nutnosti přerušit potravní řetězec. V zemích 
EU jsou zřejmé 2 hlavní směry, a to recyklace kalů a tepelná destrukce kalů 
v závislosti na velikosti produkce a znečištění kalů. 

Použití kalu na zemědělské půdě je upraveno vyhláškou Ministerstva 
životního prostředí č.382/2001 Sb. Tato vyhláška stanovuje podmínky použití 
upravených kalů na zemědělské půdě a je v souladu s evropskou direktivou 
č.86/278/EEC o využití kalů v zemědělství. Ve vyhlášce jsou požadavky na obsah 
těžkých kovů v kalech, v půdě a rovněž jsou uvedeny mikrobiologická kritéria. 

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě  
(ukazatele pro hodnocení půd) 

Tabulka 
č. 5 

 
Mezní hodnoty koncentrací prvků v extraktu lučavkou královskou v mg/kg sušiny v 
půdě 
 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
Běžné půdy 20 0,5 90 60 0,3* 50 60 120
Písky, hlinité písky, štěrkopísky 15 0,4 55 45 0,3* 45 55 105
* celkový obsah 
 
 
 

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro 
jejich použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů) 

Tabulka 
č. 6 

 
Riziková látka Mezní (maximální) hodnoty koncentrací v 

kalech (mg.kg -1 sušiny) 
As – arzén 30 
Cd - kadmium 5 
Cr - chrom 200 
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Cu - měď 500 
Hg - rtuť 4 
Ni - nikl 100 
Pb - olovo 200 
Zn - zinek 2500 
AOX 500 
PCB (suma 6 kongenerů - 
28+52+101+138+153+180) 

0,6 

 
 
 

Mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě 
Tabulka 
č. 7 

 
Přípustné množství mikroorganismů (KTJ*)  

v 1 gramu sušiny aplikovaných kalů 
Kategorie kalů 

termotolerantní 
koliformní bakterie 

Enterokoky Salmonella sp. 

I.  < 103  < 103 negativní nález 
II.  103 - 106  103 - 106 nestanovuje se 

* KTJ - kolonie tvořící jednotku 
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Vysvětlivky:  

Kategorie I - kaly, které je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství 
při dodržení ostatních ustanovení této vyhlášky.  
Kategorie II – kaly, které je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k 
pěstování technických plodin, a na půdy, na kterých se nejméně 3 roky po použití 
čistírenských kalů nebude pěstovat polní zelenina a intenzivně plodící ovocná 
výsadba, a při dodržení zásad ochrany zdraví při práci a ostatních ustanovení 
vyhlášky.  

Další z možností opětovného využití kalu je jeho použití jako suroviny na 
výrobu kompostu (musí splňovat podmínky a ukazatele normy ČSN 46 5735 – 
Průmyslové komposty) a hlavně limitní hodnoty rizikových prvků v organických 
hnojivech, které jsou stanoveny v zákoně o hnojivech.  

 
 

Limitní hodnoty rizikových prvků v organických hnojivech v mg/kg sušiny 
Tabulka 
č. 8 

 
Cd Pb Hg As Cr Cu Mo Ni Zn 
2 100 1,0 10 100 100 5 50 300 

 
 

Podmínky aplikace kompostů budou velmi podobné jako v zemědělství, takže 
z tohoto pohledu se jedná spíš o variantu či doplněk přímé aplikace kalů do 
zemědělství. 

 
 

Skládkování kalů 
Jedním ze základních způsobů odstranění kalů je uložení na skládku. V 

souvislosti s vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, lze 
kaly ukládat jen na skládky S-OO (ostatní odpad) nebo S-NO (nebezpečný odpad), 
na skládky S-IO (inertní odpad) nesmějí být uloženy biologicky rozložitelné odpady, 
což kaly vylučuje. Ukládání na skládku bude ovšem do budoucna nákladné a 
trendem bude skládkování postupně omezovat a tím dát možnost materiálovému 
využití odpadů. 

 
 

Spalování kalů 
Poslední reálnou metodou je spalování kalů. Spalování je v podstatě oxidační 

reakce, kterou lze uskutečnit v různých typech zařízení, které lze rozdělit do několika 
kategorií : 
• spalování kalů v tomu určených zařízeních 
• spoluspalování kalů s ostatními odpady, jako je TKO, nebo v tepelných 

elektrárnách na hnědé/černé uhlí, popř. v teplárnách. Určitou alternativou tohoto 
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procesu je výroba cementu, cihel apod., kde se využívá organický a anorganický 
podíl kalu. 

• alternativní procesy zahrnují pyrolýzu, zplyňování a „mokrou oxidaci“. 
 
Spalování a spoluspalování kalů je již v ČR upraveno příslušnou legislativou, 

která je kompatibilní s legislativou EU. Z tohoto důvodu nic nebrání většímu rozšíření 
metody spalování kalů obzvláště v případech, kdy se připravuje rekonstrukce ČOV 
s využitím strukturálních fondů EU. 

Z ekologického hlediska lze za nejvýhodnější považovat spalování kalů 
v cementářských pecích, které pracují při teplotě, kdy se rozkládají i rezistentní 
organické látky a anorganický podíl kalu je zabudován do cementu. Z tohoto pohledu 
se jedná o bezodpadovou technologii. Jako nevýhoda se však jeví nutnost 
předchozího usušení kalu.  

Spalování kalů j možné uskutečnit v různých spalovacích zařízeních, od 
spaloven TKO, přes spalovny kalů, teplárny a elektrárny až po cementárny. Při 
spalování kalů se jedná buď přímo o jeho likvidaci, popř. se využívá jako náhrada za 
palivo. Pro využití kalů jako náhrady za palivo je obvykle nezbytné jeho usušení a 
spalování ve formě granulí - pelet. Pro samostatné spalování odvodněných kalů se 
doporučují fluidní kotle s čištěním spalin. Vhodná metoda je rovněž spalování pouze 
odvodněných kalů v teplárnách a elektrárnách. Protože se používá pouze odvodněný 
kal, je možný se pouze malý přídavek kalu do spalovaného uhlí. Obvykle se používá 
množství kalu do 5 % spotřeby uhlí, protože takto malý přídavek odvodněného kalu 
nesníží teplotu hoření a nejsou podstatnou měrou ovlivněny produkty spalování.  
Spoluspalování čistírenských kalů je především navrhováno na hnědouhelných 
elektrárnách nebo teplárnách. Jedná se o ekologický a finančně výhodný způsob 
likvidace odvodněných kalů z čistíren odpadních vod.  

 
Konečná likvidace/využití kalů je velice důležitou součástí procesu čištění odpadních 

vod. Vzhledem k nutnosti mít zajištěn odbyt kalu po celou dobu jeho produkce, vždy se 
doporučuje vypracování koncepce likvidace/využití kalu a to ve střednědobém výhledu. 
Vypracování koncepce nakládání s kaly je obzvláště důležitá v případech, kdy ČOV 
produkuje  znečištěný kal, popř. v dané oblasti je špatný poměr mezi rozlohou vhodné 
zemědělské plochy a množstvím produkovaného kalu. 
 
 
 
5.2.6 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KANALIZAČNÍCH SÍTÍ 

Rekonstrukce kanalizačních sítí je dlouhodobý a poměrně nákladný proces.  
 
Rekonstrukce jsou ve výpočtech zadány dvěma odlišnými způsoby: 

• plošné rekonstrukce – v tomto případě je uvažováno s postupnou rekonstrukcí sítě 
v rozsahu, který zajistí, aby celá stávající kanalizační síť byla zrekonstruována do 
roku 2050. Se zahájením tohoto typu rekonstrukce je uvažováno až po ukončení 
dostavby kanalizační sítě, ukončení výstavby nové či rekonstrukce stávající 
čistírny odpadních vod event. vyřešení jiných závažných problémů s objekty 
vodohospodářské infrastruktury. 
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• okamžitá rekonstrukce celé - nebo pouze části - stávající kanalizační sítě. Tento 
způsob rekonstrukce je používán zejména při okamžitém a jednorázovém řešení 
problémů se stávající  kanalizací  Jedná se zejména o úniky odpadních vod 
z kanalizačního systému do vnějšího prostředí anebo v opačném případě o 
průniky podzemních vod do kanalizačního systému. V tomto případě může vlivem 
vysokého procenta těchto – balastních – vod docházet až k přetěžování čistíren 
odpadních vod, ke zhoršování jejich funkce v důsledku nízké koncentrace 
přiváděného znečištění atd.  

 
Vlastní průběh rekonstrukce může být prováděn pokládkou nových 

kanalizačních trub v nových trasách, náhradou stávající sítě v původní trase a 
bezvýkopovou sanací stávajících úseků. Volba optimálního postupu je závislá na 
řadě faktorů. 
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5.2.7 ZÁKLADNÍ VYHODNOCOVACÍ KRITÉRIA 

Vlastní návrh technického řešení odvádění a likvidace odpadních vod je 
vypracován na podkladě výpočtů celkových investičních nákladů, výrobních nákladů 
(tzn. nákladů potřebných na vyčištění celoroční produkce odpadních vod), místních 
územních vlivů (viz kapitola - Přehled vstupních údajů) a na základě konzultací 
s objednatelem v průběhu prací. Při konkrétních návrzích postupoval zpracovatel 
podle následujících, v průběhu prací projednaných, pravidel. 
 
 
 

Pravidla pro řešení likvidace odpadních vod 
Tabulka 
č. 9 

 
Navržené řešení Rozbor jednotlivých ukazatelů 
bezodtoké jímky � celkové náklady na výstavbu jímek a na likvidaci produkce 

odpadních vod v průběhu 12 let jsou menší než u varianty 
uvažující s výstavbou kanalizace a centrální čistírny 
odpadních vod nebo většího množství domovních 
mikročistíren 

 � obec se nachází v ekologicky významném území 
 � v obci se nenacházejí vhodné recipienty ( trvalé, dostatečně 

vhodné vodní toky) 
� zásobování obce pitnou vodou je zajišťováno z místních 

zdrojů 
domov. 
mikročistírny 

� celkové náklady na výstavbu domovních mikročistíren a 
náklady na likvidaci produkce odpadních vod v průběhu 12 let 
jsou menší než u varianty uvažující s akumulací odpadních 
vod a odvozem na ČOV 

 � investiční náklady na výstavbu centrální čistírnu a kanalizační 
sítě a náklady na likvidaci produkce odpadních vod v průběhu 
12 let jsou vyšší než na výstavbu domovních mikročistíren 

 � v obci se nacházejí vhodné recipienty  
 � obec se nenachází v ekologicky významném území – 

CHOPAV, národní park 
� zásobování obce pitnou vodou není zajišťováno z místních 

zdrojů 
centrální čistírny 
s kanalizací 

� celkové náklady na výstavbu čistírny odpadních vod a 
kanalizační sítě a náklady na likvidaci produkce odpadních 
vod v průběhu 12 let jsou menší než u varianty uvažující 
s akumulací odpadních vod a odvozem na ČOV 

 � investiční náklady na výstavbu centrální čistírnu a kanalizační 
sítě jsou nižší než na výstavbu domovních mikročistíren 
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Navržené řešení Rozbor jednotlivých ukazatelů 
 � v obci se nenacházejí vhodné recipienty ( odpadní vody 

budou přečerpávány na sousední čistírnu) 
 � obec se příp. nachází v ekologicky významném území 

� zásobování obce pitnou vodou je zajišťováno z místních 
zdrojů 

 
 
 
 Při volbě výsledné varianty bylo jednoznačně preferováno kritérium celkových 
minimálních nákladů potřebných na vybudování investičních celků - jímek, 
mikročistíren, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí - a na likvidaci produkce 
odpadních vod v průběhu 12 let. Časový údaj 12 let odpovídá zhruba období, po 
jehož uplynutí lze předpokládat s vynaložením vyšších investičních nákladů na 
obměnu strojního zařízení. 
Na základě těchto pravidel byl pro jednotlivé sídelní celky navržen ekologicky i 
ekonomicky optimální způsob nakládání s odpadními vodami.  
 
 
 
5.3 VYMEZENÍ REALIZAČNÍCH PREFERENCÍ 

Priority pro výstavbu kanalizací a ČOV byly definovány na podkladě 
„Metodického pokynu pro zpracování Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ [P 
1] a na základě jednání s objednateli 1. 
 

Pro kanalizace a ČOV byly schváleny priority výstavby v tomto znění: 
 
1. a. realizace probíhajících nebo připravených akcí a  

realizace akcí ve vybraných aglomeracích nad 
10 000 EO (zařazených do tabulky B Usnesení 
vlády ČR č.1236 z r. 2002) do roku 2006 

b. realizace v aglomeracích s počtem 2 – 10 tis. EO do roku 2010 
2. a. výstavba nových kanalizací a ČOV i 

v aglomeracích s populačním ekvivalentem 
menším než 2 000 obyvatel, nacházejících se 
v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů a 
v ekologicky citlivém území do roku 2012 

b. výstavba ČOV v aglomeracích s populačním 
ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel, které 
mají vybudovanou kanalizační síť do roku 2014 

3.  rekonstrukce kanalizačních sítí a objektů průběžně podle technického stavu 
4.  výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích 

s populačním ekvivalentem menším než 2 000 
                                                 
1  Problematika priorit výstavby byla uzavřena na jednání koordinační komise dne 27.června 2003. 
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obyvatel, nacházejících se v rozvojových oblastech 
Libereckého kraje (ÚP VÚC), které v současnosti 
nejsou vybaveny vhodným sběrným systémem do roku 2012 - 2020 

5.  výstavba nových kanalizací a ČOV v ostatních obcích 
bez kanalizace a doporučených k výstavbě 
v PRVKUK do roku 2015 - 2020 

6.  výstavba či rekonstrukce kanalizačních zařízení 
vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného 
provozu do roku 2020 

 
 
 Zařazení jednotlivých staveb kanalizací do časových období je uvedeno pro 
kanalizace v tabulkách IX a XIV . Samostatně pro kanalizace jsou v příloze uvedeny 
grafy č.8 a 9 vyjadřující potřebný roční objem investičních prostředků.  
 
 
 
5.4 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

Realizací navrhovaných opatření dojede k výraznému zlepšení současné 
nevyhovující situace v oblasti odvádění a čištění odpadních vod na území 
Libereckého kraje. Do cílového roku 2015 bude tato problematika vyřešena 
v převážné části obcí (event. skupin obcí). 

Celkový přehled o dopadu navrhovaných opatření vyplývá z následujících 
tabulek : 
 
Základní údaje 

 
 r.2002 Po r.2015 
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 296 723 osob  351 581 osob 
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 69,2 % 80,7 % 
Počet obyvatel napojených na ČOV 289 037 osob  348 728 osob 
Počet obyvatel napojených na ČOV 67,4 % 80,1 % 
Počet obyvatel se svozem na ČOV 53 425 osob  37 560 osob 
Počet obyvatel se svozem na ČOV 12,5 % 8,6 % 
 
 
Nakládání s odpadními vodami 

 
 r.2002 Po r.2015 
Celková produkce odpadních vod 32,84 mil.m3/rok 33,52 mil.m3/rok2 
Množství odpadních vod čištěných na ČOV 18,57 mil.m3/rok 21,85 mil.m3/rok 

                                                 
2 Celková produkce odpadních vod se zvýší - vlivem nárůstu počtu obyvatel kraje, vlivem rozvojových aktivit a 

vlivem dalších faktorů 
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Množství odpadních vod čištěných na ČOV 56,64 % 65,20 % 
Množství odpadních vod čištěných v septicích 4,78 mil.m3/rok 2,72 mil.m3/rok 
Množství odpadních vod čištěných v septicích 14,55 % 8,12 % 
Množství odpadních vod nečištěných  9,49 mil.m3/rok 8,94 mil.m3/rok 
Množství odpadních vod čištěných  28,91 % 26,86 % 
 
 
Čistírny odpadních vod 
 
 r.2002 Po r.2015 
Celková kapacita ČOV 161 663 m3/den 145 071 m3/den 
Přebytek kapacity 111 587 m3/den 87 235 m3/den3 
 

                                                 
3V důsledku dalších obyvatel a stávající čistírny odpadních vod dochází k poklesu přebytku kapacity čistíren 

odpadních vod.  
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Kanalizace 
 
 r.2002 Po r.2015 
Celková délka kanalizací 2 169 km 2 599 km 
 
 
Odstraněné znečištění 
 
 r.2002 Po r.2015 
Odstraněné znečištění – BSK5  7 510 t/rok 8 438 t/rok 
Odstraněné znečištění – NL 5 877 t/rok 6 092 t/rok 
Odstraněné znečištění – CHSK 10 434 t/rok 11 165 t/rok 
 

 
 
 

6 PŘEHLED PROVOZOVATELŮ 

 Privatizace vodovodů a kanalizací proběhla na území Libereckého kraje 
v první polovině devadesátých let. Infrastruktura vodovodů a kanalizací, která byla 
v majetku Severočeských vodovodů a kanalizací s.p. byla převedena do majetku 
obcí.  

Na větší části území Libereckého kraje (okr.Liberec, Jablonec nad Nisou a 
Česká Lípa) byla vytvořena Severočeská vodárenská společnost a.s. Do vlastnictví 
Severočeské vodárenské společnosti a.s. (SVS) byl vložen podle privatizačního 
projektu infrastrukturní majetek, který zahrnuje úpravny vody, dálkové vodovodní 
řady, vodojemy, čerpací stanice, vodovodní sítě, kanalizační sítě a čistírny 
odpadních vod.  

Provozní majetek byl vložen do akciové společnosti Severočeské vodovody a 
kanalizace a.s. 

 
Na území okresu Semily proběhla privatizace odlišným způsobem a provoz 

vodovodů je zajišťován několika menšími provozními organizacemi. Majetek 
vodovodů a kanalizací je ve vlastnictví obcí. 

 
 

Seznam provozovatelů, kteří působí na posuzovaném území, včetně používaného 
identifikační kódu provozní skupiny, je uveden v tabulce č. 10. 
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Přehled provozovatelů 

Tabulka 
č. 10 

 
PS 4 Název provozovatele 

Albrecht obec Albrechtice v Jizerských horách 
AQUA AQUA Turnov s.r.o 
Bělá obec Bělá 
Bílá obec Bílá 
Bílý Kost obec Bílý Kostel nad Nisou 
Blatce obec Blatce 
Bohdal. Občanské sdružení Bohdalovice 
Bozkov obec Bozkov 
Bradl.Lh obec Bradlecká Lhota 
Bukovany obec Bukovany 
Bukovina obec Bukovina u Čisté 
Bystrá obec Bystrá nad Jizerou 
CL_8365 obec Olešnice 
CQ_8364 obec Hodkovice nad Mohelkou 
Cvikov obec Cvikov 
Čistá obec Čistá u Horek 
Čtveřín obec Čtveřín 
Detoa a.s. Detoa a.s.  
Dlouhý M obec Dlouhý Most 
Doc.Římsa Doc.Římsa 
Dubnice obec Dubnice 
fa LIPO firma LIPO, Malá Skála 
fa VODNÍK firma VODNÍK, Mrklov 
FVS Frýdlantská vodárenská společnost 
H. Řasnice obec Horní Řasnice 
H.Branná obec Horní Branná 
H.Skála obec Hrubá Skála 
H.Starý D podnik REAGRO 
Háje n/J obec Háje nad Jizerou 
Horka u St obec Horka u Staré Paky 
Hradsko firma VMV Hradsko 
HYDRIA HYDRIA s.r.o., Špindlerův Mlýn 
Chloudov sdružení obcí Chloudov 
Chrastava město Chrastava 
Chuchelna obec Chuchelna 

                                                 
4  Provozovatelé jsou v tabulkách rozlišováni podle identifikačního čísla provozní skupiny. Identifikační kódy 

jsou přiřazeny obcím a vodovodům. 
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PS 4 Název provozovatele 
Jabl.n/J město Jablonec nad Jizerou 
Janov n/N obec Janov nad Nisou 
Janův Důl obec Janův Důl 
Jesenný obec Jesenný 
Jestřabí obec Jestřabí v Krkonoších 
Jindř. obec Jindřichovice pod Smrkem 
Jiřetín obec Jiřetín pod Bukovou 
Karlovice obec Karlovice 
Kohout Občanské sdružení Kohoutovice 
Kořenov obec Kořenov  
Krásný Les obec Krásný Les 
Krompach obec Krompach 
Kruh obec Kruh 
Kundratice sdružení občanů Kundratice 
L.Olešnice obec Levínská Olešnice 
Lázně Kund Lázně Kundratice a.s. 
Lázně Libv obec Lázně Libverda 
Libstat společnost ADV Libštát 
Líšný  obec Líšný 
Loučky obec Loučky 
Loužnice obec Loužnice 
M.Skála obec Malá Skála 
Martinice obec Martinice v Krkonoších 
Mimoň Vojenské lesy a statky Mimoň 
Mír.p/K obec Mírová pod Kozákovem 
Mírová Svazek obcí Mírová pod Kozákov 
Mníšek obec Mníšek 
Modlibohov Občanské sdružení Modlibohov 
Modřišice obec Modřišice 
Mříčná obec Mříčná 
Osecna obec Osečná 
OT_9203 obec Nová Ves n. Popelkou 

p.Červenk soukromá osoba p.Červenková, Horský hotel 
Stráž 

p.Janda soukromá osoba p. Janda Jaroslav, Újezdec 5 
Paseky n/J obec Paseky nad Jizerou 
PB_9203 obec Benešov u S. 
Peřim obec Peřimov 
Peřimov sdružení občanů Peřimov 
PF_9203 obec Klokočí 
PH_9203 obec Olešnice 
PK_9203 obec Tatobity 
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PS 4 Název provozovatele 
Plavy obec Plavy 
Ploužnice sdružení občanů Ploužnice, Chlum 
PN_9203 obec Vyskeř 
Proseč obec Proseč pod Ještědem 
Prysk obec Prysk 
Přepeře obec Přepeře 
Příkrý obec Příkrý 

R.Trkan Vodohospodářské služby Richard Trkan, 
Vrchlabí 

Radostná obec Radostná pod Kozákovem 
Roprach obec Roprachtice 
Roztok u S obec Roztoky u Semil 
Roztoky obec Roztoky u Jilemnice 
SčVK a.s. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 
Slaná obec Slaná 
SLEZAN SLEZAN Frýdek-Místek 
Sobákov Občanské sdružení Sobákov 
Starý Dub Občanské sdružení Starý Dub 
Stružinec obec Stružinec 
Studenec obec Studenec 
Světlá obec Světlá pod Ještědem 
Svijan obec Svijanský Újezd 
Svojek obec Svojek 
Syřenov obec Syřenov 
Tachov obec Tachov 
Tample soukromá osoba Tample 
Techn.sl. Technické služby města Lomnice nad Popelkou 
Trávní Občanské sdružení Trávníček 
Tuhaň sdružení občanů Tuhaň 
Turnov město Turnov 
VaK MB Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

VAK s.r.o. Vodovody a kanalizace Rokytnice nad Jizerou 
s.r.o. 

Vesec-os Občanské sdružení Vesec 
Veselá obec Veselá 
Víchová obec Víchová nad Jizerou 
Višňová obec Višňová 
Vítkovice Služby Vítkovice s.r.o. 
Vlastibor obec Vlastibořice 
Vrchovany obec Vrchovany (CL) 
Všeň obec Všeň 
Vysoké n/J město Vysoké nad Jizerou 
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PS 4 Název provozovatele 
Z.Olešnice obec Zlatá Olešnice 
Záhoří obec Záhoří 
ZD Jílové zemědělské družstvo Jílové 
ZD Václav zemědělské družstvo Václavice 
ZEOS a.s. ZEOS a.s. Lomnice nad Popelkou 
Zeospol Zeospol Sedliště-Luhov 
ZVS Zásadská vodárenská společnost 
Ždárek Občanské sdružení Ždárek 
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7 INVESTIČNÍ NÁKLADY 

 Pro zpracování investičních nákladů pro výstavbu nových objektů, vodovodní a 
kanalizačních řadů byly použity jednotkové cenové ukazatele uvedené pro trubní rozvody a 
jednotlivé objekty v „Metodickém pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů podle 
orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací 
č.j.: 20494/2002-6000, který vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky k zajištění 
jednotného postupu při výpočtu pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů. 
Metodický pokyn byl vydán na základě § 5 odst.3, 4 a 5 zákona č.274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 5 a 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č.428/2001 Sb. 
 
 Pro výpočet cen v jednotlivých městech a obcích (a v jejich místních částech) byly 
použity polohové koeficienty pro výpočet konečné ceny: 
1,1  - Liberec 
1,05  – Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Nový Bor, Semily, Tanvald, 

Turnov, Železný Brod, Libverda, Kundratice 
1,0  – všechna ostatní města, tj. Cvikov, Český Dub, Desná, Doksy, Dubá, 

Harrachov, Hejnice, Hodkovice nad Mohelkou, Chrastava, Jablonec nad 
Jizerou, Jablonné v Podještědí, Kamenický Šenov, Lomnice nad Popelkou, 
Mimoň, Nové Město pod Smrkem, Raspenava, Rokytnice nad Jizerou, 
Rovensko pod Troskami, Rychnov u jablonce nad Nisou, Smržovka, Stráž 
pod Ralskem, Velké Hamry, Vysoké nad Jizerou, Zákupy, Žandov 

0,85  - ostatní obce v Libereckém kraji. 
 
 
 Na základě výše uvedených podkladů byly vypočteny pro navržený program 
výstavby a rekonstrukce vodárenské a kanalizační infrastruktury potřebné investiční 
náklady. „Plán rozvoje“ obsahuje návrh rozvoje vodovodů a kanalizací v kraji, který 
vychází z cílů stanovených v úvodu prací, z postupu výstavby a respektuje reálné 
požadavky vyplývající z Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje, 
Krajského úřadu, Severočeské vodárenské společnosti a.s. a dalších 
provozovatelských organizací.  

V tabulce č.1 a č.2 ve zprávě A.1. uvádíme objem potřebných investičních 
nákladů, který je členěn na realizaci jednotlivých priorit. 
 
 

Podrobné informace o investičních nákladech pro jednotlivá města, obce a 
jejich části jsou uvedeny v tabulkách XIII a XIV a podrobně po jednotlivých objektech 
jsou uvedeny v tabulkách XI a XII. 
 
 
 
 V samostatné části, v tabulkách XVIII-XXIII jsou konkretizovány stavby 
zařazené do Regionálních plánů implementace, to znamená akce jejichž realizace je 
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zařazena do 1.priority. Jedná se o akce, k jejichž realizaci se Česká republika 
zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie. 
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8 ZPRACOVÁNÍ DATOVÝCH A GRAFICKÝCH PODKLADŮ 

8.1 ÚVODNÍ INFORMACE 

Cílem studie je popis tvorby GIS v rámci projektu „Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací Libereckého kraje“ (dále jen PRVKUK Libereckého kraje).  
 

Kapitola 1.2 uvádí fáze GIS projektu a zabývá se např. stanovením cílů, analýze dat a 
prezentaci výsledků. Vzhledem k tomu, že objednavatel používá softwarový prostředek 
ArcInfo, je pozornost věnována popisu jednotlivých datových souborů, viz kapitola 8.3. 
Kapitola 8.4 se věnuje zpracováním řešení GIS části PRVKUK Libereckého kraje. V této 
kapitole se definují hladiny ve formátu CAD používané zpracovateli, možnosti importu dat a 
propojení systému ArcInfo a programu PRVKUK. V příloze je popsána datová struktura 
programu PRVKUK. 

 
Data jsou zpracována ze 4 bývalých okresů dnešního Libereckého kraje. Jedná se o 

tyto okresy: 
 

Okres Zpracovatel 
Liberec 
Jablonec n. Nisou 
Česká Lípa 

 
SčVaK Teplice, a.s. 
 

Semily PIK Vítek, s.r.o. 
 
 
 
 
8.2 FÁZE PROJEKTU GIS 

Typický projekt GIS vyžaduje, aby byly stanoveny cíle projektu, vytvořen návrh 
databáze, která bude obsahovat data potřebná k řešení problému, dále je třeba 
použít funkce GIS k vytvoření analytického modelu, který povede k řešení problému, 
a nakonec prezentovat výsledky analýzy. 
 
 
 
8.2.1 STANOVENÍ CÍLE 

Cílem projektu je sjednocení dat ze čtyřech bývalých okresů současného 
Libereckého kraje. Do současnosti byly zpracovány jednotlivé projekty po okresech. 
Zrušením okresů vznikla potřeba vytvořit Program rozvoje vodovodních a 
kanalizačních územních celků pro Krajský úřad Libereckého kraje. Výsledkem 
projektu budou: 

 
GIS podle potřeb objednavatele 
Pracovní a prezentační mapy.  
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Projekt je určeno pro oddělení GIS Krajského úřadu v Liberci. 

 
 
 
8.2.2 VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DATABÁZE 

Druhým krokem je vytvoření projektové databáze. To probíhá v těchto krocích: 
návrh projektové databáze shromáždění a zpracování dostupných dat z bývalých 
okresů a správa databáze. 

Návrh databáze vyžaduje identifikaci dat, která budou zapotřebí, stanovení a 
případné doplnění potřebných atributů, vymezení hranic (dané velikostí původních 
okresů) 

Zpracování dat zahrnuje datové konverze z jiných systémů a formátů, ověření 
dat a opravu chyb. Pokud data budou v papírové podobě je třeba provést jejich 
digitalizaci. 

Správa dat zahrnuje ověření systému souřadnic a doplnění vrstev. Správu dat 
bude provádět Krajský úřad Libereckého kraje. 

Vytváření projektové databáze je rozhodující a časově náročnou částí projektu 
 
 
 
8.2.3 ANALÝZA DAT 

Třetím krokem je analýza dat, která umožňuje použít model k simulací procesů, 
k předpovědi výsledků  nebo analýze problému. V prostorovém modelu se jedna nebo více 
kategorií GIS funkcí aplikuje na prostorová data. Jsou to následující funkce: 

• Geometrické modelovací funkce – výpočet vzdáleností, generování obalových 
ploch, výpočet ploch průměrů a délek 

• Překryvné modelovací funkce – překrývání datových sad, účelem je nalézt 
místa, která se překrývají 

• Modelovací funkce zabývající se vztahem k sousedním objektům – alokace, 
vyhledávání cest a rozdělování oblastí 
Tyto analýzy jsou ve srovnání s tradičními prostředky neuskutečnitelné nebo příliš 

časově náročné. Pokud se změní parametry lze analýzu opakovat a vytvořit alternativní 
scénáře. 
 
 
 
 
8.3 DATOVÉ FORMÁTY V ARGIS 

8.3.1 POPIS SOUBORŮ TYPU COVERAGE 

Coverage je tradiční formát pro komplexní zpracování geodat 
(geoprocessing), který vytváří vysoce kvalitní geografické datové sady. Coverage 
obsahuje primární, složené a sekundární typy prvků. Primární prvky v coverages 
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jsou identifikační body (points, labels), linie (arcs) a polygony (polygons). Složené 
prvky – trasy/sekce (routes/section) a regiony (regions) – jsou složeny z primárních 
prvků. Coverage mohou též obsahovat sekundární prvky: registrační body (tics) a 
anotace (annotations). Registrační body a propojení nereprezentují geografické 
objekty, ale používají se ke správě coverages. Anotace se používají k textovému 
popisu geografických objektů na mapě. 
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Identifikační body mohou mít v principu dva významy: 

• Bodové prvky (points) – reprezentují individuální bodové prvky (např. 
vodojemy, ČOV). 

• Identifikační body – slouží jako reprezentační body (labels), přes které se 
k polygonům připojují atributy. Každý polygon má v coverage právě jeden 
identifikační bod. Tento bod je nositelem identifikačního čísla polygonu, ve 
kterém leží. 

 
 

Linie (arc) jsou lomené čáry. Koncové body se nazývají nodes. Pro vnitřní 
uzly se používá termín vertex.  

Polygony (polygons) reprezentují oblasti. Jsou ohraničeny liniemi, včetně 
linií, které definují tzv. ostrovní polygony (polygon uvnitř jiného polygonu).  

Trasy (routes) a sekce (sections) jsou liniové prvky, které jsou složeny z linií 
a jejich částí. Trasy definují cesty liniovou sítí, jako např. trasa z vodojemu ke 
konkrétnímu odběrateli sítí vodovodů. Protože body, které jsou předmětem zájmu, 
nebývají vždy v nódech sítě, slouží sekce k identifikaci dílčích linií. Zaznamenávají, 
jak daleko v dané linií trasa začíná a končí. Regiony jsou plošné prvky složené 
z polygonů. Na rozdíl od polygonů mohou být nesouvislé. 

Anotace (Annotations) jsou textové řetězce, které popisují prvek 
v zobrazované či vytištěné mapě. Anotace může být umístěna u bodu, mezi dvěma 
body nebo podél řady bodů. Anotace se používá k usnadnění četby a interpretace 
map. Anotace je uložena v geografických souřadnicích, takže si při zobrazení 
zachovává polohu i měřítko souvztažné s ostatními prvky coverage. 

Registrační body (tics) jsou geografické kontrolní body. Reprezentují známé 
místo na zemi a používají se k registraci a transformaci souřadnic coverage. 
Registrační body umožňují, aby prvky, které byly digitalizovány z papírové mapy, byly 
převedeny z digitalizačních jednotek centimetrů na jednotky reálné jako jsou metry 
nebo kilometry.  

Propojení (links) jsou vektory přemístění, které se používají k přizpůsobení 
tvaru coverages, např., aby se kryly rohy přilehlých coverage. 
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Ukázka souboru typy coverages - ArcCatalog 

obr. č. 1 
 

 
 
 
 
8.3.2 POPIS SOUBORŮ TYPU SHAPEFILES 

Shapefiles jsou užitečné pro vytváření map a některé druhy analýz. Velká část 
geografických dat je dostupná v shapefile formátu.  

Shapefiles jsou jednodušší než coverages, protože neukládají úplné 
topologické vztahy mezi různými prvky a třídami prvků. Každý shapefile ukládá prvky, 
které patří do jedné třídy prvků. 

Shapefile mají dva typy bodových prvků: body a vícenásobné body. Mají 
liniové prvky, které mohou být jednoduchými liniemi nebo vícedílnými polyliniemi. 
Mají také též plošné prvky, které jsou jednoduché nebo vícedílné plochy, jež se 
nazývají polygony.  
 

Body jsou jednobodové prvky (vodojem, úpravna vody) 
Vícenásobné prvky jsou soubory prvků, které reprezentují jeden prvek. 

Skupina malých ostrovů může být reprezentována jako jediný útvar tvořený 
vícenásobným bodem. 
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Linie může být jediná spojitá linie jako např. linie vodovodního potrubí. Může být i 
rozvětvená jako např. u řeky. Liniové útvary mohou mít též nesouvislé části. 

Polygony  mohou být jednoduché plochy jako např. územní celek. Mohou být též 
vícedílnými plochami jako např. několik katastrů v jednom kraji. 
 

Shapefile se skládá ze sady souborů vektorových dat shapefile a z dBase .dbf 
souboru, který obsahuje atributy každého prvku. Každý soubor, který je součástí shapefile, 
nese jeho jméno. 
 
 
 

Ukázka souboru typy shapefiles – ArcCatalog 
obr. č. 2 

 

 
 
 
 
8.3.3 POPIS SOUBORŮ TYPU GEODATABÁZE 

Geodatabázi si lze představit jako skladiště prostorových dat v DBMS. Může 
obsahovat velkou řadu vektorových dat, rastrových dat, tabulek a dalších objektů. 
Geodatabáze může mít různou velikost a různý počet uživatelů, od malých 
jednouživatelských databází až po rozsáhlé celopodnikové, které najednou využívá 
celá řada uživatelů. Geodatabáze používá objektově-relační vektorový datový model. 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje    Hydroprojekt CZ a.s. 
A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji 
2.díl 

Zakázkové číslo: 103106-1-76  září 2004 Strana 48 
Archivní číslo:  08076/03/1 

Jednotlivé prostorové entity jsou v geodatabázi reprezentovány jako objekty s 
určitými vlastnostmi, vztahy a vazbami. Podporována je široká paleta různých typů 
prostorových dat. Může se jednat o samostatné objekty a geoprvky (features), prvky 
s jasně definovanou topologií, sítě a další speciální typy prostorových objektů. 
Datový model geodatabáze dále umožňuje definovat vazby, vztahy a pravidla mezi 
uloženými geoprvky. 
 
8.4 ZPRACOVÁNÍ PRVKUK PRO LIBERECKÝ KRAJ 

8.4.1 DEFINICE HLADIN VE FORMÁTU CAD 

Práce zajišťované externími kooperanty jsou zpracovávány v prostředí 
MicroStation a AutoCAD a výsledkem jejich prací jsou výkresy ve formátu DGN, resp. 
DWG. Z důvodů importu dat z formátu CAD do personální geodatabáze bylo třeba 
definovat jednotlivé hladiny pro zákresy objektů. Hladiny byly rozděleny do tří 
kategorií, skupin prvků, a to: 

• Uzly (např. úpravna vody, vodojem, přerušovací komora) 
• Linie (např. přívodní vodovodní řad, jednotná výtlaková kanalizace, splašková 

gravitační kanalizace) 
• Popisky (např. polohopisný popis kanalizace, technický popis vodovodu) 

 
Jednotlivé skupiny prvků obsahují definice hladin, jak pro stávající, tak pro 

výhledový stav vodovodů a kanalizací. 
 
 
 

Vrstvy vodovodu 
Tabulka 
č. 11 

 
NÁZEV OBJEKT 
14_PHOI PHO I 
14_PHOII PHO II 
14_PHOIII PHO III 
32_UV ÚPRAVNA VODY - STÁVAJÍCÍ 
38_VZS VODOJEM - STÁVAJÍCÍ 
39_VVS VDJ VĚŽOVÝ - STÁVAJÍCÍ 
45_ZDS ZDROJ - STÁVAJÍCÍ 
5_CSS ČERPACÍ STANICE - STÁVAJÍCÍ 
52_PRS PRAMENIŠTĚ 
ATSN ATS NOVA 
ATSS ATS - STÁVAJÍCÍ 
CSN ČERPACÍ STANICE - NOVÁ 
PKN PŘERUŠOVACÍ KOMORA - NOVÁ 
PKS PŘERUŠOVACÍ KOMORA - STÁVAJÍCÍ 
UVN ÚPRAVNA VODY - NOVÁ 
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NÁZEV OBJEKT 
VDV_17_NOVY VODOVOD - PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - NOVÝ 
VDV_18_NOVY VODOVOD - ŘAD ROZVÁDĚCÍ - NOVÝ 
VDV_19_NOVY VODOVOD - SVODNÝ - NOVÝ 
VDV_REKONSTRUKCE VODOVOD - REKONSTRUKCE 
VDV_VYTLAK_NOVY VODOVOD - VÝTLAK - NOVÝ 
Vrstva 16 ŘAD NEEVIDOVANÝ ÚSEK 
Vrstva 17 ŘAD PŘIVÁDĚCÍ 
Vrstva 18 ŘAD ROZVÁDĚCÍ 
Vrstva 19 ŘAD SVODNÝ 
Vrstva 20 PŘÍPOJKA POPIS 
Vrstva 21 ŘAD POPIS 
Vrstva 26 ŠTOLA 
VVN VODOJEM VĚŽOVÝ - NOVÝ 
VZN VODOJEM ZEMNÍ - NOVÝ 
ZDN VODNÍ ZDROJ - NOVÝ 

 
 
 

Na obr. č. 3 je uvedena ukázka použitých hladin pro vodovodní část 
v softwarovém prostředku AutoCAD.  
 
 
 

Ukázka hladin ve vodovodní části - AutoCAD 
obr. č. 3 
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Vrstvy kanalizace 
Tabulka 
č. 12 

 
NÁZEV OBJEKT 
14_KAN_DESTOVA_STAV STOKA DESŤOVÁ - STÁVAJÍCÍ 
15_KAN_JEDNOTNA_STAV STOKA JEDNOTNÁ - STÁVAJÍCÍ 
16_KAN_NEEVIDOVANY_USEK_STAV STOKA NEEVIDOVANÝ ÚSEK - STÁVAJÍCÍ
17_KAN_SPLASKOVA_STAV STOKA SPLAŠKOVÁ - STÁVAJÍCÍ 
18_KAN_VYUSTNI_STAV STOKA VÝUSTNÍ - STÁVAJÍCÍ 
19_KAN_VYTLAK_STAV STOKA VÝTLAK - STÁVAJÍCÍ 
4_CSS ČERPACÍ STANICE - STÁVAJÍCÍ 
6_COVS ČOV - STÁVAJÍCÍ 
COVN  ČOV NOVA 
CSN ČERPACÍ STANICE NOVÁ 
KAN_JEDNOTNA_NOVA KANALIZACE JEDNOTNA - NOVÁ 
KAN_REKONSTRUKCE KANALIZACE REKONSTRUKCE  
KAN_ROZESTAVENO KANALIZACE ROZESTAVĚNÁ 
KAN_SPLASKOVA_NOVA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - NOVÁ 
KAN_VYTLAK_NOVY KANALIZACE VÝTLAČNÝ ŘAD NOVÝ 
Vrstva 13 RETENČNÍ NÁDRŽ 
Vrstva 20 STOKA SPÁD 
Vrstva 27 ŠTOLA 
Vrstva 29 VÝUSTNÍ OBJEKT 
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8.4.2 IMPORT VSTUPNÍCH DAT DO SYSTÉMU ARCINFO 

8.4.2.1 Soubory typu Coverage a Shapefile 

Soubory typu Coverage a *.shp lze načíst do prostředku ArcMap příkazem 
File – Add Data. Výběrem a potvrzením se data načtou a zobrazí v půdorysném 
plánu. Přehled jednotlivých souborů se zobrazí v obsahu, viz příkaz View – Table of 
Contents.  
 
 
 

Načtení souboru coverage do ArcMap 
obr. č. 4 

 

 
 
 
8.4.2.2 Soubory typu DWG 

Soubory typu *.dwg se načtou do prostředí ArcMap stejně jako soubory 
COVERAGES a *.shp. Ačkoliv tyto soubory lze načíst přímo nelze je editovat. Proto 
je nejprve nutné využít konverzní nástroje prostředku ArcToolbox umožňující převod 
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dat do formátu geodatabáze. V geodatabázi je již možné provádět editaci a řadu 
dalších opreací. 
 
Na obr. č. 5 je ukázka dialogového okna ArcToolbox a konverzního nástroje „CAD to 
geodatabase“. Import umožňuje vybrat jaké prvky chceme do geodatabáze načíst. 
Jedná se o polygony, linie, body a popisky., viz obr. č. 6. 

Pokud potřebujeme exportovat všechny prvky, je nutné export z formátu CAD 
do naší geodatabáze opakovat pro jednotlivé prvky separátně. Například jestliže 
chceme importovat stávající vodojemy (zemní, věžový) je třeba napsat následující 
SQL příkaz, viz obr. č. 8  a provést import. 
 
 
 

Konverze z CAD do geodatabáze 
obr. č. 5 
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Definování parametrů a nastavení geodatabáze 

obr. č. 6 

 
 
 
 

Pro snadnější a efektivnější konverze je výhodné si připravit dávkový soubor 
typu .*bat, kterým definujeme jaké prvky chceme importovat do geodatabáze. Soubor 
*.bat provede libovolný počet námi určených konverzí. Na obr. č. 7 je patrná ukázka 
definování dávkového souboru. 
 
 
 

Dávkový soubor *.bat 
obr. č. 7 

 

 
 
 
 

Při importu souborů DWG se v geodatabázi vytváří automaticky řadu atributů. 
Pro naší práci je podstatné mít k dispozici atribut LAYER, který si v sobě ponechává 
informaci o názvu původní hladiny vytvořené v CAD a tím jednoznačně určuje typ 
objektu. 
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Výběr prvků pomocí SQL dotazu a import polí do geodatabáze 

obr. č. 8 
 

 
 
 
 
 
8.4.2.3 Soubory typu Geodatabáze 

Datovou konverzí CAD to Geodatabáze získáme soubor *.mdb. Načtení 
souborů typu geodatabáze do prostředí ArcInfo se načtou pomocí příkazem File – 
Add Data 

Soubor *.mdb obsahuje námi importované prvky, viz obr. č. 9. V ukázkovém 
souboru geodatabáze KH_0512.mdb jsou importované prvky uzly (point) a linie 
(polyline). Po načtení se geodatabáze zobrazí v prostředí ArcMap, viz obr. č. 10. 
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Načtení souboru geodatabáze do ArcMap 

obr. č. 9 
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Ukázka načtení souboru do prostředku ArcMap 

obr. č. 10 
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8.4.3 SYMBOLOGIE OBJEKTŮ 

Systém ArcInfo nabízí široký výběr značek pro uzly, linie a polygony., viz obr. č. 
11. 

 
 
 

Symbologie objektů v ArcMap 
obr. č. 11 

 

 
 
Vzhledem k požadavkům objednavatele a z důvodů zpracování prezentačních 

map bylo třeba použít značky pro objekty podle ČSN 01 3463 a ČSN 01 3462 
(Výkresy inženýrských staveb-Výkresy kanalizací a vodovodů). Tyto objekty nejsou 
součástí nabídky v softwarovém prostředku ArcInfo. Proto bylo třeba vytvořit 
symboly, které splňují výše uvedenou normu.  

Symboly objektů byly vytvořeny jako True Type Fonty (*ttf) mimo prostředí 
ArcInfo. K jejich tvorbě se využil softwarový prostředek Font Creator 4.0, viz obr. č. 
12. 

 
Výhody použití značek vytvořených jako True Type fonty jsou následující: 

Jednoduchá a bezpečná instalace 
Univerzální použití i mimo prostředí ArcInfo 
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Tvorba fontu v prostředku Font Creator 4.0 

obr. č. 12 
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8.5 PROPOJENÍ S EXTERNÍ DATABÁZÍ 

Dalším krokem je připojení externí databáze PRVKUK a její propojení 
s grafickou částí. Na obr. č. 13 je ukázáno schéma vzájemných vazeb mezi 
vstupními daty, databázi PRVKUK.  

 
 
 

Schéma propojení mezi vstupními daty, importem do prostředku ArcInfo 8.3 a 
propojení s databázi PRVKUC 

obr. č. 13 
 
 

 
ArcMap umožňuje propojení mezi grafickými vrstvami a databázemi na 

základě definovaného atributu. Na  obr. č. 14 je ukázka uživatelského rozhraní 
databázového prostředku PRVKUK. Data jsou ukládána do databáze MS Access. Na 
obr. č. 15 je ukázána databáze v prostředí MS Access. Databáze obsahuje celkem 
46 tabulek. Popis tabulek s jejich atributy je uveden v příloze zprávy.  
 

DATABÁZE 
PRVKUK 
Formát: *.mdb 

PRVK Libereckého kraje 
ARCINFO 8.3 
Formát: geodatabáze (*.mdb) 

VÝSTUPY: 
Tisk mapových podkladů 
M: 1:10 000, 1:50 000 
Data ve formátu:  
geodatabáze (*.mdb) 

VSTUPNÍ DATA 
AUTOCAD, 
MICROSTATION 
Formát: 
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Uživatelské rozhraní databázového prostředku PRVKUK 

obr. č. 14 
 

 
 
 
 
 

Ukázka databáze PRVKUK pro liberecký kraj s tabulkou obcí 
obr. č. 15 
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Způsob jak propojit grafickou a databázovou část je uveden na obr. č. 16. 

Kliknutím na pravé tlačítko myši nad příslušnou vrstvou se zobrazí pop-up menu, kde 
vybereme příkaz Joins and Relates a dále příkaz Join… Výběrem tohoto příkazu se 
zobrazí dialogové okno Join Data. Postupujeme po jednotlivých položkách: 

 
Vybereme pole ve vrstvě, na kterém má být propojení založeno. 
Vybereme tabulku, která se má připojit k požadované vrstvě. 
Vybereme pole v tabulce, ke které se provede propojení. 
 
 
 

Propojení mezi grafickou a databázovou částí 
obr. č. 16 

 

  
 
 
 
8.5.1 NAČTENÍ DATABÁZE 

Stejným způsobem jako jednotlivé vrstvy ve formátech Coverage, shapefile a 
personální geodatabáze můžeme načíst celou databázi PRVKUK, resp. jednotlivé 
tabulky. Pomocí příkazu File-Add vybereme tabulky, které chceme načíst. Pokud 
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potřebujeme dodatečně načíst další tabulky, klikneme pravým tlačítkem myši na zdroj 
dat a vybereme Add Table, viz obr. č. 17. 
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Přidání databázových tabulek 
obr. č. 17 

 

 
 
 

 
 
 
 
8.5.2 PŘIDÁNÍ NOVÉHO POLE 

Možností, jak si uživatel může rozšířit stávající geodatabázi o nové atributy, je 
přidání pole. Nejen do importovaných tabulek, ale i do bodových, liniových a 
polygonových vrstev lze přidat atributy, viz obr. č. 18. Nové pole vytvoříme příkazem 
Options – Add Field. Tím se zobrazí dialogové okno, viz  obr. č. 19. U každého pole 
je nutné definovat: 

 
Název pole (Name) 
Datový typ (Type) např. dlouhé celé číslo, text, datum 
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Vytvoření pole do tabulky atributů 

obr. č. 18 
 

 
 
 
 

Definování typu pole 
obr. č. 19 
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Nové pole lze využít k zadání doplňujících dat nebo k výpočtům. Výpočty lze 
provádět vestavěným kalkulátorem, viz  obr. č. 20 a lze využít Visual Basic 
Application. 
 
 
 

Kalkulátor polí 
obr. č. 20 

 

 
 
 
 
8.5.3 UKÁZKY VBA SCRIPTU 

Vypočte x, y souřadnice prvku bodového shapefile. 
 
Pole X: 
 
Dim dblX As Double 
Dim pPoint As IPoint 
Set pPoint = [Shape] 
dblX = pPoint.X 
 
Pole Y: 
 
Dim dblY As Double 
Dim pPoint As IPoint 
Set pPoint = [Shape] 
dblY = pPoint.Y 
 
Výpočet plochy polygonu: 
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Dim dblArea as double 
Dim pArea as IArea 
Set pArea = [shape] 
dblArea = pArea.area 
 
 
8.6 PŘÍLOHY 

Popis struktury databáze PRVKUK 
 
 
 
 
8.7 POPIS STRUKTURY DATABÁZE PRVKUK 

 
Tabulka KRAJE 
 
nr     - pořadové číslo (číslo) 
nuts    - označení kraje (např. CZ021) (text) 
nazev   - jméno kraje (text) 
 
 
Tabulka OKRESY 
 
nr   - pořadové číslo (číslo) 
kraj - označení kraje, do kterého okres patří (viz „nuts“ v tabulce 

KRAJE) (text) 
nazev    - jméno okresu (text) 
ident    - identifikační číslo okresu (např. 3201) (číslo) 
zkratka  - dvouznaková zkratka okres (obvykle stará státní pozn.značka) 

(text) 
 
 
Tabulka OBCEROZ 
 
nr  - pořadové číslo (číslo) 
kraj - označení kraje, do kterého obec patří (viz „nuts“ v tabulce 

KRAJE) (text) 
okres - označení okresu („ident“) do kterého obec patří (číslo) 
nazev - jméno obce s rozšířenou pravomocí (text) 
ident - identifikační číslo obce s rozšířenou pravomocí (číslo) 
 
 
Tabulka OBCE 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje    Hydroprojekt CZ a.s. 
A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji 
2.díl 

Zakázkové číslo: 103106-1-76  září 2004 Strana 69 
Archivní číslo:  08076/03/1 

 
kraj - označení kraje, do kterého obec patří (viz „nuts“ v tabulce 

KRAJE) (text) 
okres - označení okresu („ident“ OKRESY) do kterého obec patří 

(číslo) 
obecroz - označení obce s rozšířenou pravomocí, pod kterou obec spadá 

(„ident“ OBCEROZ) (číslo) 
icob - identifikační číslo obce (UIR) (text) 
kodobec - kódové číslo obce (UIR) (text) 
nazev - jméno obce (text) 
psc - poštovní směrovací číslo (text) 
poradi - pořadové číslo obce v kódu PRVKUK (číslo) 
 
 
Tabulka MISTA 
 
Kraj - označení kraje, do kterého lokalita patří (viz „nuts“ v tabulce 

KRAJE) (text) 
okres - označení okresu („ident“ OKRESY) do kterého lokalita patří 

(číslo) 
obecroz - označení obce s rozšířenou pravomocí, pod kterou lokalita 

spadá („ident“ OBCEROZ) (číslo) 
obec - kódové číslo obce („kodobec“ OBCE), pod kterou lokalita patří 

(text) 
icob - identifikační číslo obce („icob“ OBCE), pod kterou lokalita patří 

(text) 
kodcob - identifikační číslo části obce (UIR) (text) 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
poradi - pořadové číslo lokality v kódu PRVKUK (číslo) 
nazev - jméno lokality (text) 
zarazeno - kódové číslo lokality (kodlok) lokality, ke které je tato přiřazena 

nebo 0 pokud se údaje lokality vyplňují 
rokzmkprov - rok změny provozovatele kanalizace 
rokzlom - zlomový rok pro kanalizaci (obvykle rok připojení na ČOV) 
ekolzaj - příznak, že lokalita je v ekologicky vyznamné oblasti 
maxvyska - maximalní nadmořská výška v lokalitě 
minvyska - minimální nadmořská výška v lokalitě 
polkoef - polohový koeficient pro výpočet investičních nákladů 
autozmenaprov - příznak automatické změny provozovatele při připojení na 

vodovod 
ODNZPpoc - počet zásobených rekreantů v poč. roce (ručně zadávaná 

hodnota) 
ODNZPkon - počet zásobených rekreantů v konc. roce(ručně zadávaná 

hodnota) 
omezeni - příznak omezení potřeby vody kapacitou zdrojů 
koefnerovno - koeficient denní nerovnoměrnosti 
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sprBSK5_o_k - specifická produkce BSK5 obyvatel připojených na kanalizaci 
sprBSK5_r_k - specifická produkce BSK5 rekreantů připojených na kanalizaci 
sprBSK5_o_n - specifická produkce BSK5 obyvatel nepřipojených na kanalizaci 
sprBSK5_r_n - specifická produkce BSK5 rekreantů nepřipojených na 

kanalizaci 
sprodv_o_k - specifická produkce OV obyvatel připojených na kanalizaci 
sprodv_r_k - specifická produkce OV rekreantů připojených na kanalizaci 
sprodv_o_n - specifická produkce OV obyvatel nepřipojených na kanalizaci 
sprodv_r_n - specifická produkce OV rekreantů nepřipojených na kanalizaci 
 
 
Tabulka GLOBUDAJ 
 
základní údaje 
 
nazev - jméno akce 
rok_scitani - rok sčítání 
rok_poc - počáteční rok 
rok_kon . koncový rok 
dále obsahuje obecné parametry pro výpočty 
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Tabulka EKOLOKALITY 
 
číselník ekologicky významných oblastí 
 
nr - pořadové číslo 
oznac - označení 
nazev - jméno oblasti 
 
 
Tabulka KATEGORIE 
 
číselník kategorií investic 
 
kod - pořadové číslo 
vodkan - 0 vodovody, 1 kanalizace 
popis - popis kategorie 
poznámka - poznámka 
 
 
Tabulka RECIPIENTY 
 
číselník recipientů 
 
oznac - označení 
nazev - jméno recipientu 
 
 
Tabulky CENUDAJEVODCS, CENUDAJEVODPOTR, CENUDAJEVODUV 
CENUDAJEVODVOD, CENUDAJEVODZ 
 
cenové údaje pro výpočet investičních nákladů pro vodovody 
 
 
Tabulky CENUDAJEKANCOVEO, CENUDAJEKANCS, CENUDAJEKANDN, 
CENUDAJEKANTLAMA, CENUDAJEKANVEJCE,  
CENUDAJEKANZ, CENUDAJEVYTLRADYKAN 
 
cenové údaje pro výpočet investičních nákladů pro kanalizace 
 
 
Tabulka CERPSTANVOD 
 
údaje čerpacích stanic pitné vody 
 
obec - kódové číslo obce 
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kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
vyska - dopravní výška 
kapac - kapacita 
 
 
Tabulka CERPSTANKAN 
 
údaje čerpacích stanic kanalizace 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
vyska - dopravní výška 
kapac - kapacita 
 
 
Tabulka CISTIRNY 
 
údaje čistíren odpadních vod 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
typcistirny - typ čistírny (viz tabulka TYPYCOV) 
kapac - kapacita 
likvkalu - způsob likvidace kalu (viz TYPLIKVKALU) 
recipient - číslo recipientu 
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pritok - kapacita ČOV v m3/den 
BSK5pritok - kapacita ČOV v BSK5 
BSK5 - koncentrace na odtoku z ČOV 
NL - koncentrace na odtoku z ČOV 
CHSK - koncentrace na odtoku z ČOV 
NNH4 - koncentrace na odtoku z ČOV 
NCELK - koncentrace na odtoku z ČOV 
PCELK - koncentrace na odtoku z ČOV 
navrhcov - příznak automatického návrhu ČOV 
mikro - příznak mikročistírny 
pocet - počet mikročistíren 
docist - dočištění odpadních vod 
odvodneni - odvodnění kalu 
ucinN - zvýšená účinnost pro N 
ucinP - zvýšená účinnost pro P 
prubezna - příznak průběžné výstavby mikročistíren 
zamestnan - počet zaměstnanců 
mzda - průměrná mzda 
srazeniKc - náklady na srážení 
odvodneniKc - náklady na odvodnění 
ostatniKc - ostatní náklady na chemikálie 
celkemKc - součet provozních nákladů 
spotreba - spotřeba el.energie 
elnaklady - náklady na elektřinu 
proczdrav - procento zdravotního pojištění 
nespec - nespecifikované náklady 
 
 
Tabulka JIMKY 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
HIM1 - investiční náklady jímek 
HIM2 - investiční náklady septiků 
HIM3 - investiční náklady tlakových jímek 
HIM4 - investiční náklady podtlakových jímek 
pocet1 - počet jímek 
pocet2 - počet septiků 
pocet3 - počet tlakových jímek 
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pocet4 - počet podtlakových jímek 
prubezna - průběžná výstavba 
 
 
Tabulka JINEOBJEKTY 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok  - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo  - číslo objekt 
identobj  - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg  - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
 
 
Tabulka KANALIZACE 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
typprofil - typ profilu (0 kruhový, 1 tlamový, 2 vejčitý) 
profilDN - DN 
material - kód materiálu 
delka - délka kanalizace 
proczas - procento kanalizace v zástavbě 
 
 
Tabulka PRIPOJKYV 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
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pocet - počet přípojek 
 
 
Tabulka PRIPOJKYK 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
pocet - počet přípojek 
 
 
Tabulka PRIPOJCOV 
 
typprirazeni - kód přiřazení 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
odroku - počáteční rok připojení 
doroku - koncový rok připojení (nebo 0) 
COVcislo - označení ČOV 
procento  - procento obce, které je připojeno 
svozvzdal  - svozová vzdálenost 
 
 
Tabulka PRIRAZENI 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
typprir - kód přiřazení 
rok - rok přiřazení 
komu - označení objektu 
 
 
Tabulka PRIVODYV 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
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identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
profil - DN 
material - kód materiálu 
delka - délka 
 
 
Tabulka PROVOZOVATEL 
 
číselník provozovatelů 
 
nr - pořadové číslo 
oznac - označení provozovatele 
nazev - jméno provozovatele 
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Tabulka ROZVODYV 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
profil - DN 
material - kód materiálu 
delka - délka 
 
 
Tabulka SKUPVODOVOD 
 
číselník skupinových vodovodů 
 
oznac - označení provozovatele 
provoz - označení provozovatele (viz „oznac“ PROVOZOVATEL) 
nazev - jméno provozovatele 
 
 
Tabulka TYPLIKVKALU 
 
číselník typů likvidace kalu na ČOV 
 
poradi - pořadové číslo 
nazev - popis likvidace kalu 
 
 
Tabulka TYPYCOV 
 
číselník typů ČOV a koncentrací na odtoku 
 
poradi - pořadové číslo 
nazev - název typy ČOV 
BSK5 - koncentrace na odtoku z ČOV 
NL - koncentrace na odtoku z ČOV 
CHSK - koncentrace na odtoku z ČOV 
NNH4 - koncentrace na odtoku z ČOV 
NCELK - koncentrace na odtoku z ČOV 
PCELK - koncentrace na odtoku z ČOV 
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docist - dočištění odpadních vod 
ucinN - zvýšená účinnost pro N 
ucinP - zvýšená účinnost pro P 
 
 
Tabulka UDAJROKDEMO 
 
demografické údaje lokalit v jednotlivých letech 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
rok - rok, ke kterému se údaje vztahují 
domy - počet domů 
chaty - počet chat 
obyv - počet obyvatel 
rekr - počet rekreantů 
 
 
Tabulka UDAJROKDOPLNV 
 
doplňkové údaje o zásobování pitnou vodou lokalit v jednotlivých letech 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
rok - rok, ke kterému se údaje vztahují 
vervodovod - příznak existence vodovodu pro veřejnou potřebu 
zasstudny - příznak možnosti zásobování z veřejných studní 
vsepripoj - příznak zásobovaní všech obyvatele z vodovodu pro veřejnou 

potřebu 
poznadrz - existence požární nádrže  
 
 
Tabulka UDAJROKV 
 
údaje o zásobování pitnou vodou lokalit v jednotlivých letech 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
rok - rok, ke kterému se údaje vztahují 
obyvz - počet zásobených obyvatel 
rekrz - počet zásobených rekreantů 
VVR - množství VVR v mil m3/rok 
VFD - množství VFD v mil m3/rok 
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VFC - množství VFC v mil m3/rok 
VFO - množství VFO v mil m3/rok 
VNFU - množství VNFU v mil m3/rok 
VNFO - množství VNFO v mil m3/rok 
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Tabulka UDAJROKK 
 
údaje o odpadních vodách v lokalitách v jednotlivých letech 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
rok - rok, ke kterému se údaje vztahují 
obyvjim1,obyvjim2,rekrjim1 …  

- počty obyvatel a rekreantů s určeným způsobem likvidace OV 
typkan   - typ kanalizace 
 
 
Tabulka UPRAVNY 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
kapac - kapacita úpravny 
polkoef - polohový koeficient pro výpočet inv.nákladů 
poloha - poloha ÚV 
 
 
Tabulka VODOJEMY 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
objem - objem vodojemu 
vyskahlad - nadmořská výška hladiny vodojemu 
vyskadna - nadmořská výška dna vodojemu 
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Tabulka VODOVOD 
 
číselník vodovodů 
 
oznac - označení vodovodu 
skupvod - přiřazení vodovodů ke skupinovému 
provoz - označení provozovatele 
nazev - jméno vodovodu 
typ vodovodu - samostatný nebo přiřazený ke skupinovému 
rokpripoj - rok připojení 
 
 
Tabulka VYTLACNERADY 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
typprofil - typ profilu (0 kruhový, 1 tlamový, 2 vejčitý) 
profilDN - DN 
material - kód materiálu 
delka - délka kanalizace 
proczas - procento kanalizace v zástavbě 
 
 
Tabulka ZDROJEVOD 
 
obec - kódové číslo obce 
kodcob - kódové číslo části obce 
kodlok - pořadové číslo lokality (UIR) (číslo) 
cislo - číslo objekt 
identobj - 0 stávající, 1 rekonstrukce, 2 nový 
kateg - kategorie investic 
zadani - 0 automaticky počítané investiční náklady, 1 ručně zadané 
provrok1, provrok2 - lhůta výstavby 
HIM - investiční náklady 
prumQs - průměrná kapacita zdroje v současnosti 
maxQs - maximální kapacita zdroje v současnosti 
prumQ1 - průměrná kapacita zdroje (změna) 
maxQ1 - maximální kapacita zdroje (změna) 
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prumQ2 - průměrná kapacita zdroje (2.změna) 
maxQ2 - maximální kapacita zdroje (2.změna) 
prumQ3 - průměrná kapacita zdroje (3.změna) 
maxQ3 - maximální kapacita zdroje (3.změna) 
rokzm1 - rok první změny kapacity 
rokzm2 - rok druhé změny kapacity 
rokzm3 - rok třetí změny kapacity 
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