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1 Titulní list 

Název obce a příslušné stokové sítě: 

Hostivice 

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb.):  

2105-645834-00241237-3/1 Hostivice – stoková síť 

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb.): 

  2105-645834-00241237-4/1 Hostivice - ČOV 

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace města 
Hostivice, tzn. k. ú. Hostivice, kód k. ú. 645834, a k. ú. Litovice, kód k. ú. 645842, zakončenou čistírnou 
městských odpadních vod Hostivice. 

Vlastník kanalizace:    Město Hostivice 
Identifikační číslo (IČ):    00 24 12 37   
Sídlo:      Městský úřad Hostivice 

       253 80 Hostivice  

Provozovatel kanalizace:   Technické služby Hostivice 
Identifikační číslo (IČ):    00 87 52 10   
Sídlo:      Jiráskova 100 

       253 01 Hostivice 

Zpracovatel kanalizačního řádu:  PROJECT ISA, s.r.o.  

Datum zpracování:   Září 2012 
Záznamy o platnosti kanalizačního řádu: 

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného 
vodoprávního úřadu - Odborem životního prostředí, Městského úřadu Černošice, 

 

č. j. ..........................................             ze dne ......................................... 

 

 

………………………………………. 
      razítko a podpis schvalujícího úřadu          
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2 Úvodní ustanovení kanaliza čního řádu 

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod 
(odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství 
a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami, zejména 
zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění a to tak, aby byly plněny podmínky 
vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.  

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: 

• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění - 
především § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34 

• vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění - především § 9, § 14, § 24, § 25, § 26 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění - především § 16 

• nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve 
znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.  

• vyhláška č. 175/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání 
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, 
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

Kanalizační řád se vztahuje na veřejnou kanalizaci města Hostivice v souladu s ustanovením § 1 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Tzn. V souladu s odst. 3 § 1 
uvedeného zákona se tento kanalizační řád nevztahuje na oddílné kanalizace sloužící k odvádění 
povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod. 

Tento kanalizační řád je aktualizovaným zněním stávajícího kanalizačního řádu pro město Hostivice, 
který byl zpracován v září roku 2003 panem Ing. Ivo Pardusem, CSc. a byl schválen příslušným 
vodoprávním úřadem, tzn. Odborem životního prostředí, Městského úřadu Černošice. 

2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanaliza čního řádu  
a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na 

kanalizaci a produkujícími odpadní vody, tzn. odběratel, v rozporu s kanalizačním řádem je 
zakázáno § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., a podléhá sankcím podle § 32, § 33 
a  § 34 uvedeného zákona. 

b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do 
kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, tzn. pozemků nebo staveb, 
nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. 

c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby 
a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné 
kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem, viz kapitola 8, Nejvyšší přípustné 
množství a míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace.  
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Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu 
vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením 
vodoprávního úřadu v souladu s § 18 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. 

d) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění změnit 
nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. 

e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod 
kanalizací mezi vlastníkem kanalizace, popřípadě provozovatelem, pokud byl vlastníkem 
zmocněn, a odběratelem. Na základě smlouvy o provozování v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 
274/2001 Sb. v platném znění je zmocněna k uzavírání smluv, evidenci, fakturaci apod., 
společnost Technické služby Hostivice, příspěvková organizace města Hostivice, Jiráskova 
100, 253 01 Hostivice, tel.: 220 980 013. 

f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento 
dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. 

g) V souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. je provozovatel oprávněn vstupovat na cizí 
pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se kanalizace nachází, za účelem plnění 
povinností spojených s provozováním kanalizace. Provozovatel je také oprávněn kontrolovat 
vnitřní kanalizace, resp. areálové kanalizace. Vlastník, popřípadě správce areálu, pokud je 
k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen na základě žádosti provozovatele předložit 
geodetické zaměření skutečného provedení vnitřní, resp. areálové kanalizace, souvisejících 
objektů a dalších dokumentů týkajících se problematiky odpadních vod.         

2.2 Odpov ědnost za provoz  
Za provoz kanalizace pro veřejnou potřebu a souvisejících objektů odpovídá provozovatel. Režim 
provozu kanalizace pro veřejnou potřebu, ČOV a dalších objektů souvisejících s funkcí stokové sítě 
je řešen v rámci provozních řádů v souladu s Vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech 
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a souvisejících technických norem, zejména TNV 
75 2569 Obsluha a údržba stok a TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.    

Provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu města Hostivice jsou Technické služby Hostivice, 
příspěvková organizace. Odpovědnou  osobou  na základě mandátní smlouvy je Ing. Jaroslav 
Černý, Kordačova 2913, Kladno 272 04, tel.: 602 361 392, e-mail: bubaci@volny.cz. 

Za provoz kanalizačních přípojek, vnitřních nebo areálových kanalizací v objektu nebo v 
areálech napojených nemovitostí a zařízení k předčištění odpadních vod před jejich 
vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídají vlastníci připojených nemovitostí. 

Pozn. Pro areál Logistického centra Hostivice „Tulipán Park“ – I., II. a III. etapa, v k. ú. Hostivice, 
jsou zpracovány samostatné kanalizační řády schválené rozhodnutím vodoprávního úřadu Černošice 
ze dne 13.08. 2010 pod č. j. ŽP/MEUC-014369/2010/V/Zel-R s nabytím právní moci dne 02.09. 
2010. 

2.3 Podmínky pro napojování a provoz  
Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na 
kanalizaci pro veřejnou potřebu s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových a 
podzemních vod, při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností 
kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Přehledná situace kanalizační sítě je v Příloze č. 1. 

Jakékoliv napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno písemným souhlasným 
stanoviskem vlastníka a provozovatele. Toto stanovisko si je povinen žadatel zajistit v rámci 
žádosti o napojení.     
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Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze skrze řádně zřízené 
kanalizační přípojky. Nerespektování tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení kanalizačního 
řádu a bude sankciováno v souladu s § 32, § 33 a § 34 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. 
Sankce nevylučuje současné uplatnění náhrady případně vzniklé škody. 

Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě písemné 
smlouvy o odvádění odpadních vod mezi odběratelem, resp. producentem, a jejím provozovatelem. 
V případě zjištění, že odpadní vody jsou do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny bez 
uzavřené smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn danou kanalizační přípojku 
odpojit a producenta sankcionovat v souladu s § 32, § 33 a § 34 zákona č. 274/2001 Sb. v platném 
znění. 

Každý producent odpadních vod napojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu je povinen platit 
stočné za celý objem vypouštěných odpadních vod se znečištěním do výše limitů kanalizačního řádu. 
Cena stočného je schvalována vlastníkem kanalizace na návrh provozovatele, jenž ji stanovuje na 
základě skutečných úplných nákladů. Takto stanovené stočné platí pro producenty odpadních vod, 
kteří ve všech ukazatelích splňují limity znečištění dle kanalizačního řádu.  

V současné době není na veřejnou kanalizaci napojen žádný producent s produkcí odpadních vod, 
které by vykazovaly nadlimitní znečištění. Ani na základě stávajících informací o odkanalizovaném 
území se výhledové napojení takovéhoto producenta nepředpokládá.  

V případě, že bude uvažováno o napojení producenta odpadních vod s nadlimitním znečištěním, je 
nezbytné dodržet podmínky uvedené v Metodickém pokynu MZe, č. j. 44929/2011 – 15000, 
k vypouštění a čištění odpadních vod s nadstandardním znečištěním, zejména bod 9), čl. I., který zní: 

„9) Limity přípustné míry nadstandardního znečištění pro jednotlivé ukazatele ve vypouštěné 
průmyslové odpadní vodě, objem vypouštěné odpadní vody a limity obvyklého znečištění městských 
odpadních vod pro potřeby výpočtu uvede vlastník kanalizace v Kanalizačním řádu a ve smlouvě o 
vypouštění odpadních vod s odběratelem a to s ohledem na charakteristiku provozu příslušného 
průmyslového nebo obdobného znečišťovatele a s tím spojeným povoleným a časem vymezeným 
vypouštěním odpadních vod včetně stanoveného vzorkování.“  

Tzn. Odvádění odpadních vod se specifickými vyššími limity lze uvažovat pouze za předpokladu 
splnění následujících podmínek: 

• bude provedena změna kanalizačního řádu s ohledem na doplnění limitů přípustné míry 
nadstandardního znečištění a producent bude uveden v kanalizačním řádu 

• ve smlouvě o vypouštění odpadních vod producentem budou uvedeny povolené  limity 
přípustné míry nadstandardního znečištění včetně souvisejících podmínek z hlediska 
časového vymezení vypouštění a popisu vzorkování 

V souladu s výše uvedeným Metodickým pokynem MZe bude vypouštění odpadních vod 
s nadstandardním znečištěním spojeno s platbou za zvýšený náklad na čištění odpadních vod 
s povoleným nadstandardním znečištěním.  

Vzhledem ke skutečnosti, že je kanalizace pro veřejnou potřebu ukončena čistírnou odpadních vod, 
není povoleno vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu přes septiky ani 
přes žumpy v souladu s § 18 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. V souladu s výkladem 
č. 49 k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům nelze do veřejné 
kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod vypouštět ani vyčištěné odpadní vody z domovní 
čistírny odpadních vod. 
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2.4 Odpadní vody, které vyžadují p ředčištění, odpadní vody 
specifického charakteru, nemovitosti s vlastním čišt ěním odpadních 
vod  

Producent odpadních vod je povinen zajistit předčištění odpadních vod, pokud vypouštěné odpadní 
vody nesplňují nebo se předpokládá, že nebudou splňovat limity uvedené kanalizačním řádem 
v kapitole 8, Nejvyšší přípustné množství a míra znečištění odpadních vod vypouštěných do 
kanalizace. 

Likvidace odpadu i jiného než níže uvedeného, týkající se zejména tekutých odpadů, např. 
olejů, chemikálií apod., mohou být předmětem kontroly ze strany provozovatele kanalizace.  

2.4.1 Tuky 

Producent odpadních vod je povinen zajistit předčištění odpadních vod s obsahem tuků, pokud 
vypouštěné odpadní vody nesplňují nebo se předpokládá, že nebudou splňovat, limit EL, 
extrahovatelné látky.  

Povinnost instalovat lapáky tuků, jako ochrany kanalizační sítě, pro odvádění odpadních vod 
z kuchyňských a restauračních provozoven, jakož i z ostatních provozoven s prodejem smažených 
jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě vznikají odpadní 
vody s obsahem tuků živočišného nebo rostlinného původu, určuje vodoprávní úřad na návrh 
provozovatele kanalizace po posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod a technických 
možností kanalizačního systému v dané lokalitě. 

Lapáky tuku musí splňovat podmínky a být provozovány v souladu s ČSN EN 1825-1 Lapáky tuku – 
Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti a ČSN EN 1825-2 
Lapáky tuku – Část 2: Výběr jmenovitého rozměrů, osazování, obsluha a údržba.  

Použité oleje z fritovacích lázní kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do 
kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu 
k likvidaci olejů a doklady o likvidaci předloží provozovatel kuchyňských a restauračních provozů 
na vyžádání oprávněným zaměstnancům provozovatele veřejné kanalizace minimálně 3 roky zpětně 
v rámci evidence týkající se likvidace vzniklého odpadu, např. doklady o platbách za likvidaci 
odpadu. 

2.4.2 Ropné látky 

Producent odpadních vod je povinen zajistit předčištění odpadních vod s obsahem ropných látek, 
pokud vypouštěné odpadní vody nesplňují nebo se předpokládá, že nebudou splňovat, limit 
v ukazateli uhlovodíky C10-C40.  

Při odvádění odpadních vod z objektů autoservisů, autodílen, myček aut, vod odtékajících z prostorů 
čerpacích stanic pohonných hmot, odstavných ploch mechanizmů s hydraulickými systémy, 
parkovišť nákladních automobilů, parkovišť u opraven vozidel, manipulačních ploch s lehkými 
kapalinami, apod., musí být zajištěno předčištění těchto vod v odlučovači (ích) lehkých kapalin 
příslušné velikosti a účinnosti. Přesné podmínky včetně požadavků na provoz a údržbu těchto 
zařízení budou stanoveny vodoprávním úřadem. 

Odlučovače ropných látek musí splňovat podmínky a být provozovány v souladu s ČSN EN 858-1 
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a 
zkoušení, označování a řízení jakosti a ČSN EN 858-2 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a 
benzinu) – Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba.  
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2.4.3 Drtiče odpad ů 

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému 
byly vypouštěny odpady z drtiče odpadů nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci 
producenta, např. rozmělněný kuchyňský odpad.  

Kuchyňský odpad je dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů zařazen do kategorie 20 01 Složky 
z odděleného sběru, pod č. 20 01 08 jako organicky kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad 
z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění. Tento pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a 
způsobuje vážné problémy nejen při odvádění odpadních vod, ale také při jejich čištění. Přítomnost 
potravinového odpadů a zbytků jídel v kanalizaci je také velmi snadno dostupným zdrojem potravy 
pro hlodavce, jejichž výskyt je s ohledem na možná hygienická rizika nežádoucí. 

Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním rozdrceného odpadu do veřejné 
kanalizace nejsou dodrženy koncentrační limity stanovené kanalizačním řádem, neboť je výrazně 
překročen limit nerozpuštěných látek. Překročování limitů kanalizačního řádu je klasifikováno jako 
neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod 
a takovýto producent se vystavuje příslušným sankcím. 

Odpady z drtičů odpadků nejsou dle § 38 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, odpadními vodami, proto není 
povoleno jejich odvádění do kanalizace pro veřejnou potřebu. 

Pozn. Použití drtičů kuchyňských odpadů je možné pouze za podmínky, že na vnitřní kanalizaci bude 
před napojením na veřejnou kanalizaci osazeno odlučovací zařízení, ve kterém budou zachycovány 
veškeré nežádoucí látky, které do kanalizace nepatří. Zachycené látky budou zpracovány jako 
odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. Odlučovací zařízení musí být řádně 
provozováno. Doklady o likvidaci odpadů ze zařízení je povinen vlastník zařízení na vyžádání 
předložit oprávněným zaměstnancům provozovatele veřejné kanalizace minimálně 3 roky zpětně. 

2.4.4 Odpadní vody ze zdravotnických za řízení 

Producent odpadních vod je povinen předčistit a dezinfikovat odpadní vody z infekčních provozů, 
zdravotnických zařízení I. kategorie, tak, aby choroboplodné zárodky byly zcela zneškodněny 
v souladu s ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení. 

Zdravotnické ordinace vybavené stomatologickou soupravou musí být vybaveny odlučovačem 
suspendovaných částic amalgámu s obsahem rtuti a jejích sloučenin. Účinnost separace 
odlučovače musí být minimálně 95 % v souladu s Tabulkou 3 Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 
61/2003 Sb. v platném znění.  

Separátory budou provozovány podle pokynů výrobce, budou pravidelně odborně servisovány. 
Záznamy o provedených servisních kontrolách budou archivovány po dobu minimálně 5-ti let a na 
vyžádání předloženy provozovateli veřejné kanalizace. Podle životnosti příslušných typů separátorů 
bude prováděna jejich obměna. Manipulace se zachyceným odpadem bude prováděna v souladu 
s platnými právními předpisy včetně vedení evidence týkající se likvidace vzniklého odpadu, např. 
doklady o platbách za likvidaci odpadu. 

Přesné podmínky včetně požadavků na provoz a údržbu odlučovače amalgámu budou stanoveny 
vodoprávním úřadem v souladu s § 16 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. 
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2.4.5 Odpadní vody technologické 

U provozů, kde vznikají, budou vznikat nebo se předpokládá, že by mohly vznikat technologické 
odpadní vody, které by mohly přesahovat míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem, je 
nezbytné, aby producent těchto vod sledoval kvalitu vypouštěných vod.  

Rozsah včetně kontrolovaných ukazatelů, četnost kontrol, typ odebíraných vzorků a další náležitosti 
jako např. délku zkušebně sledovaného období, které bude vyhodnoceno, a stanovení potřeby 
případného dalšího sledování bude stanoveno po projednání s vlastníkem a provozovatelem veřejné 
kanalizace a ČOV. 

2.4.6 Odpadní vody specifického charakteru 

Do veřejné kanalizace nesmí být vypouštěny odpadní vody, u nichž se dá předpokládat, že obsahují 
znečištění vyšší, než jsou povolené limity uvedené kanalizačním řádem v kapitole 8. V tomto 
případě, pod pojmem odpadní vody specifického charakteru, se rozumí např. obsah z chemických 
WC nebo obsah septiků, žump, kalů z domovních čistíren odpadních vod nebo obdobných zařízení. 

Tyto vody nelze vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu. Likvidace těchto vod je možná 
pouze odvozem přímo na ČOV Hostivice nebo jinou kapacitní ČOV. Na tento způsob likvidace 
tohoto druhu odpadních vod není právní nárok, vždy závisí na posouzení zatížení a režimu ČOV a 
musí být sjednána mezi vývozcem a provozovatelem příslušnou smlouvou. Cena za likvidaci těchto 
vod je dána platným ceníkem služeb provozovatele ČOV.     

2.4.7 Nemovitosti s vlastním čišt ěním odpadních vod 

Z nemovitosti vybavených vlastním objektem pro čištění odpadních vod, např. domovní 
čistírna odpadních vod, nesmí být odtok předčištěných odpadních vod zaústěn do kanalizace 
pro veřejnou potřebu. 

Pozn. Vzhledem ke skutečnosti, že kanalizace pro veřejnou potřebu je ukončena čistírnou odpadních 
vod, není povoleno vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu přes septiky ani přes 
žumpy v souladu s § 18 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. Do veřejné kanalizace ukončené čistírnou 
odpadních vod nelze vypouštět ani vyčištěné/předčištěné odpadní vody z domovní čistírny 
odpadních vod v souladu s výkladem č. 49 k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím 
právním předpisům. 

2.5 Cíle kanaliza čního řádu  
Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod, resp. 
odběratelům, povoluje vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém 
množství a v určité koncentraci znečištění a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Kanalizační řád vytváří právní 
a technický rámec pro užívání veřejné kanalizace ukončené na ČOV Hostivice tak, aby zejména: 

a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, 

b) nedocházelo k porušení materiálů stokové sítě a souvisejících objektů, 

c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosaženo 
vhodné kvality čistírenských kalů, 

d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných 
producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,     

e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, 

f) byla zaručena bezpečnost pracovníků obsluhy stokové sítě a souvisejících objektů. 
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3 Popis území 

Město Hostivice se nachází cca 3 km západně od hlavního města Prahy, městské části Praha - 
Ruzyně. Území města zahrnuje katastrální území Hostivice , kód k. ú. 645834, a k. ú. Litovice, kód 
k. ú. 645842.  

V jihozápadní části území se nachází místní část Břve, která je odloučena od intravilánu města 
Litovickým rybníkem a rybníkem Kala. Na východní straně města je vybudována rozsáhlá 
průmyslová zóna – „Palouky“, kde jsou situovány zejména skladové haly. Obdobně na severozápadě 
města se nachází komerční zóna Hostivice – „Jeneček“. 

Území Hostivice se se rozkládá v nadmořské výšce cca 328 - 400 m n. m., přičemž nejvýše položená 
místa se nachází na západě území.  Městem protéká Litovický a Jenečský potok, který je 
levostranným přítokem Litovického potoka v intravilánu města. Litovický potok ústí do Vltavy jako 
její levostranný přítok. V intravilánu města se dále nachází Hostivické rybníky, vyhlášené jako 
přírodní památka. K největším patří rybníky Litovický, Kala a Břevský.  

3.1 Geologické charakteristiky 
Území města Hostivice je geologicky tvořeno výhradně usazenými horninami různého stáří, 
vyvřeliny ani metamorfity se zde nenachází. 

 Nejstaršími horninami v Hostivici a okolí jsou jílovité břidlice paleozoika, resp. ordoviku. V období 
mezozoika, křídy, vznikly pískovce, jílovce a opuky, které lze dodnes nalézt na různých 
vyvýšeninách.  

V průběhu kenozoika, tzn. třetihor a čtvrtohor, probíhaly erozivní procesy. Zvětráváním zejména 
pískovců vznikly písčité hlíny, které byly následně transportovány vodními toky a byly vytvořeny 
písčité nebo štěrkopísčité náplavy. Vznikly také rozsáhlé plochy eolických sedimentů – spraší a 
sprašových hlín především v severní a západní části území. 

3.2 Hydrogeologické a hydrologické charakteristiky 
Z hlediska hydrogeologických rajónů základní vrstvy se území nachází v rajónu 625 – 
Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. 

Hlavním recipientem území je Litovicko-Šárecký potok, ID vodního toku dle HEIS 137840000100, 
inventární číslo dle CEVT 10 100 230, do něhož ústí jako levostranný přítok Jenečský potok, ID 
vodního toku dle HEIS137850000100, inventární číslo dle CEVT 10 278 723. Čísla hydrologických 
povodí IV. řádu jsou následující: 

• 1-12-02-003  Jenečský potok   

• 1-12-02-002  Litovický potok po soutok s Jenečským potokem 

• 1-12-02-004  Litovický potok po lokalitu Praha – Ruzyně     

Zájmová oblast leží hydrograficky v povodí Dolní Vltavy, číslo hydrologického povodí III. řádu 1-
12-02, Vltava od Rokytky po ústí. 

Vyčištěná odpadní voda z ČOV je vypouštěna do Litovicko-Šáreckého potoka na ř. km 17.6, 
hydrologické číslo povodí IV. řádu 1-12-02-004. Podrobněji jsou údaje o Litovicko-Šáreckém 
potoce, uvedeny v kapitole 6, Údaje o vodním recipientu vyčištěných odpadních vod. 
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3.3 Klimatické charakteristiky 
Klimatologické normály zájmové lokality jsou určeny dlouhodobým měřením příslušných veličin v 
meteorologické stanici Praha – Ruzyně. Stanice je umístěna nedaleko města Hostivice, cca 4 km, 
v nadmořské výšce 364 m n. m., intravilán obce leží v rozmezí 338 – 378 m n. m. Dlouhodobá 
průměrná roční teplota dosahuje 7,9 °C a dlouhodobé roční srážkové úhrny 525,8 mm. Průměrné 
měsíční hodnoty jsou uvedeny v Tab. č. 3-1. 

Tab. č. 3-1 Dlouhodobé klimatologické normály meteorologické stanice Praha – Ruzyně za období 1961 až 1990 

zdroj: www.chmu.cz  

Praha - Ruzyně 
měsíc 

průměr 
I. II. III. IV. V. VI. VII.  VIII.  IX. X. XI. XII.  

srážky [mm] 23,5 22,6 28,1 38,2 77,2 72,7 66,2 69,6 40,0 30,5 31,9 25,3 525,8 

teploty [°C] -2,4 -0,9 3,0 7,7 12,7 15,9 17,5 17,0 13,3 8,3 2,9 -0,6 7,9 

Podle rozdělení České republiky do základních klimatických regionů dle Quitta se zájmová lokalita 
nachází v klimatické oblasti T2, jejíž charakteristiky jsou uvedeny v Tab. č. 3-2. 

Tab. č. 3-2 Klimatické charakteristiky lokality – dle Quitta – MT11 a T2 

zdroj: www.chmu.cz  

klimatická charakteristika průměrná hodnota T2 

počet letních dnů  50 až 60 

počet dní s průměrnou teplotou 10 ºC a více   160 až 170 

počet dní s mrazem 100 až 110 

počet ledových dní 30 až 40 

průměrná lednová teplota -2 až -3 ˚C 

průměrná červencová teplota 18 až 19 ˚C 

průměrná dubnová teplota 8 až 9 ˚C 

průměrná říjnová teplota 7 až 9 ˚C 

průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90 až 100 

suma srážek ve vegetačním období 350 až 400 mm 

suma srážek v zimním období 200 až 300 mm 

počet dní se sněhovou pokrývkou 40 až 50 

počet zatažených dní 120 až 140 

počet jasných dní 40 až 50 
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3.4 Urbaniza ční charakteristiky  
Město Hostivice je díky své poloze v blízkosti hlavního města Prahy, ale i výbornému dopravnímu 
napojení na rychlostní komunikaci R6, Pražský okruh i nedalekou dálnici D5, vyhledávanou 
lokalitou pro bydlení i komerční objekty.  

Vývoj počtu obyvatel s trvalým pobytem je uveden v Tab. č. 3-3, nutno však připočíst také 
obyvatele, jež zde nemají nahlášeno trvalé bydliště.  

Tab. č. 3-3 Vývoj počtu obyvatel s trvalým pobytem města Hostivice vždy k 31.12. daného roku 

zdroj: www.czso.cz  

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

počet obyvatel 4 699 4 811 4 915 5 158 5 607 6 174 6 752 7 074 7 275 7 436 7 506 

3.5 Systém zásobování pitnou vodou 
Zásobování pitnou vodou je v území zajišťováno vodovodem pro veřejnou potřebu, 
a v zanedbatelném množství také u některých nemovitostí z místních zdrojů. Vodovodní systém je 
uspořádán jako větevný, částečně zokruhovaný systém, na němž jsou 2 tlaková pásma. Celková 
délka vodovodních řadů je cca 46 760 m.  

Zdrojem vody jsou: 

• vodovodní přivaděč Kopanina – Hostouň – Kožová hora 

• místní zdroj v oblasti Chrášťanských vrchů 

Ze skupinového vodovodu KSKM, Kladno – Slaný – Kralupy - Mělník, resp. vodovodního přivaděče 
Kopanina – Hostouň – Kožová hora o DN 800 mm jsou vedeny 2 přiváděcí řady do distribuční 
vodovodní sítě města Hostivice: 

• napojení v lokalitě „Na Vršku“ – ul. K Višňovce – přiváděcí řad PE DN 225 mm – dolní 
tlakové pásmo 

• napojení na severozápadě města – ul. Na Samotě - přiváděcí řad PE DN 225 mm – horní 
tlakové pásmo 

Přivaděč KSKM je v majetku společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. a je provozován 
společností Středočeské vodárny, a.s.. 

Pozn. Využívány jsou také individuální místní zdroje – studny, které však převážně slouží jako 
zdroje užitkové vody. 

3.6 Systém odvád ění a čišt ění odpadních vod  
Systém odvádění vod z území města Hostivice je realizován pomocí oddílné soustavy, tzn. dešťové a 
splaškové odpadní vody jsou odváděny odděleně. 

Pro odvádění odpadních vod slouží veřejná kanalizace – oddílný splaškový stokový systém. Tento 
systém je v převážné části území gravitační, s ohledem na morfologii území doplněn čerpacími 
stanicemi, 6 ks v majetku města a 3 ks v rámci průmyslových areálů, a minoritně také tlakovým 
systémem.  
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Srážkové vody jsou z území převážně odváděny oddílnou dešťovou kanalizací. S ohledem na 
geologické a hydrogeologické charakteristiky území je podíl srážkových vod, které je možno 
vsakovat minimální. 

Délky jednotlivých typů veřejné kanalizace, stav k 1.9. 2012, jsou následující:  

• gravitační oddílná splašková kanalizace*  … 36 210,9 m 

• tlaková oddílná splašková kanalizace   … 87,7 m 

• výtlačné řady z čerpacích stanic    … 3 084,9 m 

* Pozn. bez obtokového potrubí z ČOV Hostivice v délce 182,05 m  

Celková délka veřejné kanalizace dosahuje 39 383,5 m. 

Odpadní vody jsou čištěny na čistírně odpadních vod Hostivice, dále jen ČOV, která je situována na 
jihovýchodě města za železniční tratí Hostivice – Zličín. Čistírna je mechanicko-biologická, kde 
biologický stupeň je tvořen dvěma linkami oxidačních příkopů, kapacita 5 000 EO, a jednou 
biologickou linkou typu OMS Simplex o kapacitě 4 670 EO. Celková kapacita ČOV je 9 670 EO. 

Recipientem vyčištěných odpadních vod je Litovický potok, číslo hydrologického pořadí IV. řádu 1-
12-02-004, ID vypouštění z ČOV je 124118.  

Odpadní vody z bytových domů v ulici Unhošťská, č. p. 1618 až 1629, nejsou odváděny do veřejné 
kanalizace s ohledem na nedostatečnou kapacitu ČOV Hostivice. Odpadní vody jsou akumulovány 
v bezodtokových jímkách a vyváženy na nejbližší kapacitní ČOV. 

Dle údajů Českého statistického úřadu k 31.12. 2011 je počet obyvatel města Hostivice 7 506. 
Cca 7 005 obyvatel je napojeno na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Tzn. na stokovou síť je 
napojeno cca 93,3 % obyvatel. 

Na veřejnou kanalizaci jsou napojeny také objekty občanské vybavenosti a jednotlivé výrobní či 
provozní objekty, z nichž nejvýznamnější jsou: 

• Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb – domov seniorů, ul. Pelzova 1701       
– celková kapacita 65 lůžek 

• Domov s pečovatelskou službou, ul. Pelzova 1700 

• ZŠ Hostivice, ul. U Zámecké zdi 1704 - kapacita 700 žáků 

            ZUŠ Kladno – pobočka Hostivice, ul. U Zámecké zdi 1704 – kapacita 80 žáků 

• MŠ Hostivice, ul. Litovická 107 – kapacita cca 225 dětí 

• Gymnázium Hostivice, ul. Komenského 141 – kapacita cca 40 studentů 

• Klokánek Hostivice, ul. Komenského 454 – kapacita cca 48 dětí 

• Fotbalový klub Hostivice, ul. Litovická 452 

• Restaurace a hotel Fort Roxy, ul. Litovická 476 

• Cafe Club, s.r.o., Cotton club, ul. Čsl. armády 123 

• Restaurace U Pumpaře, ul. Čsl. armády 1605 

• Bufet Na náměstí, ul. Čsl. armády 1600 

• China restaurant U Koruny, Čsl. armády 1 

• Pizza grill Gracia, ul. Česká 879 
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• Sportovní areál Břve, s.r.o.,  Hájecká 1290, Břve – sportovní hala, restaurace, apod. 

• Technické služby Hostivice, ul. Jiráskova 100 

• DFI Europe, s.r.o., bez č. p., pozemek p. č. 510/15, k. ú. Hostivice – výroba plastů 

• JAGA N.V., ul. Čsl. armády 325 – výroba otopných těles 

• STARNET CZ, s.r.o., Husovo náměstí 14 

• ČETRANS energetika, s.r.o., Náměstí 1. máje 683 

• MIFER, s.r.o., ALFA Return, spol. s r.o., ul. U Ovčína 1289 

• areál „bývalé STS Hostivice“, ul. Sportovců 881  - zejména STS Praha-Hostivice s.r.o., BC 
LOGISTICS, s.r.o., Tesco Stores ČR, a.s. Hostivice 

• komerční areál „Jeneček“ – zejména Ingersoll-Rand CZ, s.r.o., ul. Floriánova 2460, Office 
Depot, s.r.o., ul. Floriánova 2461, SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o., ul. Floriánova 2459 

• komerční areál „Palouky“ – zejména Damco Czech Republic, s.r.o., ul. Průmyslová 1367, 
AUTOBENEX, s.r.o., ul. Průmyslová 1385 

Soupis nejvýznamnějších producentů odpadních vod z hlediska množství je uveden v Příloze č. 5. 

3.7 Odpadní vody 
Ve městě Hostivice jsou kanalizací pro veřejnou potřebu odváděny následující druhy odpadních vod 
členěné dle původu a způsobu znečištění: 

• splaškové domovní odpadní vody – vody obsahující splašky z kuchyní, koupelen, prádelen, 
WC, z objektů občanské vybavenosti apod. 

• odpadní vody objektů občanské vybavenosti 

• odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti  

o odpadní vody splaškového charakteru – ze sociálních zařízení  

o odpadní vody technologické – z vlastního výrobního procesu  

• balastní vody – vody podzemní, jež prosakují do kanalizace skrze netěsnosti, poruchy stok či 
objektů stokové sítě nebo vtékají skrze zaústěné drenážní systémy, apod.  

V roce 2011 bylo kanalizací pro veřejnou potřebu odvedeno fakturované množství 366 211 m3/rok, 
tzn. průměrně cca 1 003,3 m3/den, odpadních vod komunálního splaškového charakteru. 
V uvedeném roce byl odtok z čistírny odpadních vod Hostivice 549 631 m3 odpadních vod, tzn. cca 
1 505.8 m3/den, viz Tab. č. 3-4. Fakturační údaje a odtok z ČOV Hostivice za roky 20010 až 2011 
v jednotlivých kvartálech je uveden v Tab. č. 3-5.  

Tab. č. 3-4 Fakturační údaje a celkové odtoky z ČOV Hostivice v r. 2010 a 2011 

rok 
vodné 

[m3/rok] 
stočné         

[m3/ rok] 
vodné 

[m3/den] 
stočné 

[m3/den] 
“odtok z ČOV”      

[m3/rok] 
“odtok z ČOV” 

[m3/den] 
Vbalast 
[%] 

2010 337 935 356 918 925,9 977,9 590 857 1 618,8 39,6 

2011 352 955 366 211 967,0 1 003,3 549 613 1 505,8 33,4 
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Tab. č. 3-5 Fakturační údaje a celkové odtoky z ČOV Hostivice po jednotlivých kvartálech v r. 2010 a 2011 

kvartál 
vodné 

[m3/kvartál] 
stočné       

[m3/kvartál] 
vodné 

[m3/den] 
stočné 

[m3/den] 
“odtok z ČOV”      

[m3/kvartál] 
“odtok z ČOV” 

[m3/den] 
Vbalast 
[%] 

I. 2010 82 890 90 948 921,0 1 010,5 151 776 1 686,4 40,1 

II. 2010 85 995 92 009 945,0 1 011,1 144 912 1 592,4 36,5 

III. 2010 81 197 83 815 882,6 911,0 139 440 1 515,7 39,9 

IV. 2010 87 853 90 146 954,9 979,8 154 729 1 681,8 41,7 

I. 2011 87 360 93 009 970,7 1 033,4 146 414 1 626,8 36,5 

II. 2011 94 869 98 931 1 042,5 1 087,2 145 912 1 603,4 32,2 

III. 2011 82 547 83 794 897,3 910,8 147 351 1 601,6 43,1 

IV. 2011 88 179 90 477 958,5 983,4 109 936 1 195,0 17,7 

Pozn. Při porovnání množství fakturovaných odpadních splaškových vod a celkového odtoku 
z čistírny odpadních vod za rok 2011 je zřejmé, že cca až 40 % veškerých čištěných vod jsou vody 
balastní – podzemní a srážkové. Vzhledem ke skutečnosti, že koncem  října roku 2011 došlo 
k odpojení původní jednotné kanalizace z místní části Nouzov, která je po pročištění nadále 
využívána jako kanalizace dešťová, a byla dokončena výstavba nové oddílné splaškové kanalizace, 
lze očekávat významné snížení množství balastních vod, jak naznačují výsledky IV. kvartálu r. 2011.  
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4 Technický popis stokové sít ě  

4.1 Popis a hydrotechnické údaje 
Zájmové území města Hostivice odkanalizováno oddílným stokovým systémem. Odpadní splaškové 
vody jsou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací – veřejnou kanalizací, která je majoritně 
gravitační. S ohledem na morfologii území jsou odpadní vody z některých oblastí přečerpávány 
čerpacími stanicemi odpadních vod. Na stokové síti je situováno 9 čerpacích stanic, z nichž 3 slouží 
pro odvádění odpadních vod z průmyslových areálů. 

Páteřní kmenovou stokou území je sběrač A, do které jsou zaústěny sběrače D, F, B, C a sběrač E. 
Schematické znázornění stokové sítě je zobrazeno v Příloze č. 1 – Přehledná situace veřejné 
kanalizace města Hostivice. Celková délka veřejné kanalizace bez kanalizačních přípojek 
dosahuje 39 383,5 m.    

Rozdělení gravitační stokové sítě dle profilů a materiálu je uvedeno v Tab. č. 4-1 a v Tab. č. 4-2, 
soupis výtlačných řadů viz Tab. č. 4-3. 

Z hlediska profilů stok, které vyhovují po stránce bezpečnostních a jiných předpisů vstupu 
oprávněných osob, se jedná výhradně o neprůleznou stokovou síť. 

Na stokové síti se nalézají revizní kanalizační šachty, spojné a spadišťové šachty, spojné komory, 6 
ks veřejných čerpacích stanic odpadních vod. V rámci areálových kanalizačních systémů jsou 
osazeny objekty pro předčištění vypouštěných odpadních vod. Jedná se zejména o lapáky tuků 
a/nebo odlučovače ropných látek.  

Tab. č. 4-1 Rozdělení gravitační stokové sítě dle profilů 

DN [mm] Σ  délka dle profilu [m] 

200 2 504,4 

225 250,4 

250 5 113,9 

300 26 725,9 

400 1 616,3 

Tab. č. 4-2 Rozdělení stokové sítě dle materiálů 

materiál Σ  délka dle materiálu [m] 

kamenina 18 656,8 

PVC 15 915,8 

PP 1 466,6 

PE 24,0 

beton 147,7 
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4.1.1 Sběrač A 

Sběrač A je hlavní páteřní stokou odvádějící odpadní vody na centrální čistírnu odpadních vod 
Hostivice. Na sběrač A se postupně napojují sběrače D, F, B, C a E, které odvádějí odpadní 
splaškové vody z jednotlivých částí města. Celková délka sběrače A je 2,053 km.  

Sběrač A začíná v šachtě A57 v křížení ul. Řehníkova s ul. Litovická kameninovým potrubím DN 
300 mm. Do šachty A57 jsou napojeny odpadní vody z oblasti U Panské zahrady, které odvádí 
sběrač E, a oblasti Staré Litovice. Trasa sběrače A vede ul. Litovická, následně se stáčí 
jihovýchodním směrem a vede podél hráze Litovického rybníka, resp. ul. Na Hrázi. Dále se trasa 
stáčí východním směrem a prochází pod tenisovými kurty do ul. U Potoka. Z této ulice sběrač A 
přechází do ul. V Lukách, kde se v šachtě A39 mění profil potrubí na DN 400 mm, materiál 
kamenina. Sběrač A pokračuje komunikací v ul. Pod Stadionem východním směrem. Následuje 
křížení s ul. Komenského, kde se napojuje na sběrač A v šachtě A16 sběrač C, potrubí KAM DN 300 
mm. V následující šachtě sběrače A, šachta A15, se na sběrač A napojuje sběrač B, potrubí KAM 
DN 300 mm. Trasa sběrače A dále pokračuje podél Litovického potoka. V křížení s ul. V Podskalí se 
v šachtě A8 se napojuje na sběrač A sběrač D, potrubí PVC DN 300 mm, a sběrače F, potrubí PVC 
DN 300 mm. Trasa sběrače A dále pokračuje až ČOV Hostivice podél Litovického potoka. V úseku 
od šachty A3 sběrač pokračuje betonovým potrubím DN 400 mm. 

4.1.2 Sběrač B 

Sběrač B odvádí splaškové odpadní vody z oblasti Hostivice – Jih a z oblasti V Čekale, odkud jsou 
odpadní vody přečerpávány čerpací stanicí ČS6 „V Čekale“. Počátek trasy je v ul. Lipová v šachtě 
B17. Trasa sběrače B, potrubí KAM DN 300 mm, vede soukromými pozemky západním směrem do 
ul. V Čekale, kde se stáčí severním směrem. V šachtě B14 umístěné v ul. v Čekale sběrač B uhýbá 
západním směrem a mění profil potrubí na KAM DN 250 mm. vede mimo zpevněnou komunikaci. 
V ul. Komenského se mění směr sběrače B a trasa dále pokračuje touto ul. severně. Ke změně profilu 
potrubí na KAM DN 300 mm dochází v křížení ul. Komenského a ul. Sadová v šachtě B10. Před 
napojením na sběrač A potrubí sběrače B podchází Litovický potok. Celková délka sběrače B je 
0,624 km.     

4.1.3 Sběrač C 

Sběrač C odvádí splaškové odpadní vody z oblasti Jeneček a Hostivice - sever. Sběrač C začíná 
v křížení ul. Družstevní a ul. Novotného, šachta C45.  Sběrač C je v celé délce až do napojení na 
páteřní sběrač A z potrubí KAM DN 300 mm. Trasa vede ve zpevněném povrchu ul. Novotného 
východním směrem. Z ul. Novotného. V šachtě C39 trasa mění směr a podchází Jenečský potok ve 
směru do ul. Za Mlýnem, kterou vede ve východním směru. Sběrač C vede podél objektu DFI 
Europe, s.r.o. a vede v nezpevněné komunikaci podél hranice pozemků řadových rodinných domů. 
V šachtě C19 uhýbá sběrač C severovýchodním směrem do ul. Cihlářská. V následující šachtě C18 
se trasa sběrače stáčí a vede ul. Potoční podél Jenečského potoka. V šachtě C11 se trasa sběrače C 
stáčí jižním směrem a přechází do ul. K Nádraží a následně do ul. Komenského, v níž se napojuje na 
páteřní sběrač A v šachtě A16. Celková délka sběrače C je 1,757 km.  

4.1.4 Sběrač D 

Sběrač D odvádí odpadní splaškové vody z oblasti Nouzov. Počátek trasy sběrače D leží v křížení ul. 
Janderova a Tyršova, odkud vede jižním směrem ul. Janderova až do ul. Čs. armády. V se stáčí 
severozápadním směrem a následně pokračuje jihovýchodně do ul. V Podskalí, kde se v šachtě A8 
napojuje na sběrač A. Sběrač D je v dimenzi DN 300 mm, materiál PP a PVC. Celková délka sběrače 
D je 0,320 km. 
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4.1.5 Sběrač E 

Sběrač E odvádí odpadní splaškové vody z oblasti U Panské Zahrady. Sběrač E začíná v šachtě E17, 
do níž jsou zaústěny výtlačné řady z čerpacích stanic ČS7 „Řehníkova“ a ČS8 „Toskánská“. 
Potrubím PVC DN 300 mm jsou odpadní splaškové vody vedeny ul. Řehníkova jižním směrem až do 
napojení na sběrač A v šachtě A57. Celková délka sběrače E je 0,631 km. 

4.1.6 Sběrač F 

Sběrač F odvádí splaškové odpadní vody z oblasti Sadová. Sběrač F je v celé délce dimenze DN 300 
mm, materiál PVC. Trasa sběrače F začíná v křížení ul. Topolová a ul. Modřínová, šachta F22. 
Sběrač F vede severovýchodním směrem ul. Modřínová, na jejímž konci se trasa stáčí 
jihovýchodním směrem a přechází do ul. Sadová. Z ul. Sadová trasa uhýbá a vede nejprve 
východním, a severozápadním směrem ul. Jasanová. V křížení ul. Jasanová s ul. Platanová se trasa 
stáčí severním směrem a vede severně ul. V Podskalí a podchodem pod Litovickým potokem se 
napojuje na sběrač A v šachtě A8. Celková délka sběrače F je 0,733 km.       

4.1.7 Čerpací stanice odpadních vod a výtla čné řady 

Na veřejné kanalizaci je situováno 9 čerpacích stanic, z nichž jsou odpadní vody výtlakem 
transportovány dále do gravitačních stok, viz Tab. č. 4-3. Uvedený objem značí fakturované 
množství odpadních vod přiváděných do čerpací stanice. Umístění jednotlivých čerpacích stanic viz 
Příloha č. 1. 

Tab. č. 4-3 Čerpací stanice na stokové sítě města Hostivice se základními charakteristikami 

ID ČS 
Qč 

[l.s-1] 
P [kW] 

výtlačný řad objem [m3.rok-1] 

DN, D [mm] materiál L [m] 2010 2011 

ČS1 – „Tejnorova“ 15,0 2 x 3,0 90 PE 340,4 3 939 5 001 

ČS2 – „U Chobotu“ 5,0 2 x 2,6 110 x 10 LPE 116,1 2 505 2 671 

ČS3 – „Břve“ 10,0 2 x 1,8 90 x 8,2 IPE 883,4 6 017 6 199 

ČS4 – „Palouky I.“* 2,6 2 x 2,1 80 PE 1 116,5 3 881 2 330 

ČS5 – „Palouky II.“* 2,6 2 x 2,1 90 PE 36,5 1 767 926 

ČS6 – „V Čekale“ 5,0 2 x 2,6 75 x 6,8 PE 216,0 9 119 8 886 

ČS7 – „Řehníkova“ 7,5 2 x 1,75 90 x 8,2 PE 196,0 17 680 18 358 

ČS8 – „Toskánská“ 5,8 2 x 1,6 90 x 8,2 PE 216,5 9 176 9 429 

ČS9 – „Jeneček“* 7,0 2 x 5,5 110 x 10,0 PE 492,0 2 719 4 027 

* čerpací stanice odpadních vod slouží pro přečerpávání odpadních vod z průmyslových, resp. 
komerčních areálů  - Logistické centrum „Tulipán park“ I., II., III. etapa, Komerční areál 
Hostivice – „Jeneček“ 

Čerpací stanice ČS1 – „Tejnorova“, je situována v křižovatce ul. Tejnorova a ul. V Háji. Jímka je 
obdélníkového tvaru délky 5,8 m, šířky 2,9 m při výšce 2,7 m. Stanice je vybavena dvěma čerpadly 
(1+1) Sigma GFHU 80, 2 x 3,0 kW, Q = 15 l.s-1, H = 8,7 m. Stanice není vybavena zařízením, jež by 
obsluze signalizovalo poruchu. Výtlak tvoří PE potrubí D 90 mm v délce 340,4 m. 

Čerpací stanice ČS2 – „U Chobotu“, se nachází na konci ul. U Chobotu. Jímka je kruhového profilu 
s průměrem 1,6 m a hloubkou 2,9 m. Stanice je vybavena dvěma čerpadly (1+1) JUNG 25/2M, 2x 
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2,6 kW, Q = 5 l.s-1, H = 24,0 m. Stanice nemá automatické upozornění v případě poruchy. Výtlak je 
proveden z LPE D 110 x 10 mm v délce 116,1 m. 

Čerpací stanice ČS3 – „Břve“ se nalézá v ul. Pod rybníkem v místní části Břve. Jímka je kruhového 
profilu s průměrem 2,0 m s hloubkou 4,0 m. Vybavení stanice se skládá ze dvou čerpadel (1+1) 
JUNG UAK 15/2A1, 2 x 1,8 kW, Q = 10 l.s-1, H = 17,0 m, jež se cyklicky střídají, a jedno 
představuje havarijní zálohu. Ovládání čerpadel probíhá na základě podnětů ze tří plovákových 
senzorů. V případě poruchy stanice je obsluha informována pomocí GSM komunikace. Výtlačné 
potrubí je z materiálu IPE o profilu D 90 x 8,2 mm, délky 883,4 m. V čerpací stanici jsou na 
přítocích gravitační sítě osazeny česlicové koše. 

Čerpací stanice ČS4 – „Palouky I.“ se nachází na křižovatce ul. Průmyslová se silnicí I/6. Jímka 
stanice je obdélníkového tvaru o rozměrech 4,1 x 4,1 m. Vybavení stanice se skládá ze dvou čerpadel 
(1+1) KSB Amarex S 50-160/012 UG-160, 2 x 2,1 kW, Q = 2,6 l.s-1, H = 20,0 m. Výtlačné potrubí je 
z materiálu PE PN 10 profilu DN 80 mm v délce 1 116,5 m. 

Čerpací stanice ČS5 – „Palouky II.“  je umístěna v nezpevněné ploše před objektem č. p. 1385, ul. 
Průmyslová. Jímka stanice má obdélníkový tvar 4,5 x 4,5 m. Technologické vybavení stanice se 
sestává ze dvou čerpadel (1+1) KSB Amarex S 50- 160/012 UG-160, 2 x 2,1 kW, Q = 2,6 l.s-1, H = 
20,0 m. Výtlačné potrubí, PE DN 90 mm v délce 36,5 m, s napojením na výtlačný řad z ČS4. 

Čerpací stanice ČS6 – „V Čekale“, se nachází uprostřed kruhové křižovatky ul. Olivová a ul. 
Topolová. Jímka je kruhového profilu s průměrem 1,6 m, s hloubkou 6,0 m. Stanice je vybavena 
dvěma čerpadly (1+1) JUNG UAK 25/2M, 2x 2,6 kW, Q = 5 l.s-1, H = 24,0 m. Ovládání čerpadel je 
řízeno pomocí ES sond. Čerpací stanice nemá automatické upozornění v případě poruchy. Výtlak je 
proveden z PE D 75 x 6,8 mm v délce 216,0 m. 

Čerpací stanice ČS7 – „Řehníkova“ se nachází na křižovatce ul. Řehníkova a Zachařova. Kruhová 
jímka o průměru 1,6 m má hloubku 6,0 m. Technologické vybavení stanice tvoří dvojice čerpadel 
(1+1) Hidrostal COCQ, 2 x 1,75 kW, Q = 7,5 l.s-1, H = 11,4 m. Řízení čerpadel se provádí na 
základě polohy tří plovákových senzorů. Stanice je vybavena zařízením pro hlášení případné 
poruchy pomocí GSM modulu. Výtlak je proveden z PE D 90 x 8,2 mm, v délce 196,0 m. 

Čerpací stanice ČS8 – „Toskánská“ je situována před bytovým domem C, č. p. 2497, v ul. 
Toskánská. Jímka je kruhového průměru, 1,6 m, a hloubky 5,7 m. Dvě čerpadla (1+1) typu Hidrostal 
COCQ – LO1, 2 x 1,6 kW, Q = 5,8 l.s-1, H = 12,3 m. Řízení čerpadel se provádí na základě polohy 
tří plovákových senzorů. Stanice je vybavena zařízením pro hlášení případné poruchy pomocí GSM 
modulu. Výtlačné potrubí je z PE DN 90 mm délky 216,5 m.  

Čerpací stanice ČS9 – „Jeneček“ , se nalézá v severovýchodní části komerčního areálu, naproti 
objektu č. p. 2461 v ul. Floriánova. Jímka je kruhová, o průměru 2,0 m při hloubce 4,2 m. Vybavení 
stanice se skládá ze dvou čerpadel (1+1) Hidrostal COCQ – R010D + CN YS2-GSEQ + NAB1-10, 2 
x 5,5 kW, Q = 7,0 l.s-1, H = 24,3 m. Ovládání čerpadel probíhá na základě podnětů ze tří 
plovákových senzorů. V případě poruchy stanice je obsluha informována pomocí GSM komunikace, 
pomocí přenosu GSM jednotkou Fiedler M4016 G3. Výtlačné potrubí je z materiálu PEHD o profilu 
D 110 x 10 mm, délky 492,0 m. 

4.1.8 Tlaková kanalizace 

S ohledem na morfologii terénu je v oblasti nazývané „U Panské zahrady“, v blízkosti ul. 
Kutnauerova  - č. p. 2233, č. p. 2234, č. p. 2237, č. p. 2239, pozemek p. č. 357/265 a 357/269 v k. ú. 
Litovice, doposud nestavěné pozemky, realizována tlaková kanalizace. 

2 tlakové řady dimenze DN 63 mm, materiál PE jsou celkové délky 87,7 m. Tlakové přípojky, 6 ks, 
DN 40 mm, materiálu PE jsou v souhrnné délce 67,1 m. 
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4.1.9 Kanaliza ční přípojky 

Kanalizační přípojky jsou napojeny do jednotlivých stok nebo napojeny skrze kanalizační šachty. 
Dimenze kanalizačních přípojek je DN 150 mm, DN 160 mm nebo DN 200 mm. Materiálem 
kanalizačních přípojek jsou kamenina, PVC nebo PP.  

Počet kanalizačních přípojek je cca 1 900 ks v délce veřejné části cca 11 400 m. 

4.1.10 Objekty s p ředčišt ěním vypoušt ěných odpadních vod 

Dle evidence vybraných údajů z pravomocných rozhodnutí vodoprávního úřadu Černošice za období 
2001 až květen 2012 jsou na veřejné stokové síti zkolaudovány, resp. povoleny, následující objekty 
předčištění vypouštěných odpadních vod: 

• odlučovač tuků typu KL LT NS7, výrobce Klartec spol. s.r.o. 

- areál ZŠ Hostivice, U Zámecké zdi 1704 

- k. ú. Hostivice, pozemek parc. č. 405/1 

- č. j. ŽP/MEUC-041592/2010/V/Zel-KR ze dne 30.08. 2010 – kolaudační rozhodnutí 
s nabytím právní moci dne 31.08. 2010  

• separátor amalgamu rtuti Metasys MST-1, výrobce Metasys Medizintechnik GmbH, 
Österreich  

- zubařská ordinace v objektu č. p. 105, ul. Čsl. armády  
- k. ú. Hostivice, pozemek parc. č. st. 13 

- č. j. ŽP/MEUC-036944/2009/V/Zel-R ze dne 14.09. 2009 – povolení k vypouštění 
odpadních vod s obsahem rtuti ze zubařské ordinace do splaškové kanalizace 
s nabytím právní moci dne 02.10. 2009 – ordinace nebyla doposud realizována 

• odlučovač tuků typu Ekostar QN 10 T, výrobce ECOTECHNIC, s.r.o. 

- objekt Penny Market v komerčním areálu „Jeneček“, Jetřichova 2462 

- k. ú. Litovice, pozemek parc. č. 521/70 (pův. 521/66) 

- č. j. ŽP/MEUC-017202/2008/V/Zel-R ze dne 02.04. 2008 – schválení provozního 
řádu odlučovače tuků s nabytím právní moci dne 15.04. 2008  

• odlučovač tuků typu OTP-1, velikost NG 1, výrobce SEKOPROJEKT Turnov 

- objekt Sportovní areál Břve, s.r.o., Hájecká 1290 

- k. ú. Litovice, pozemek parc. č. 164/2 

- č. j. Vod.235-1154/05/R-Šam ze dne 28.04. 2005 – kolaudační rozhodnutí s nabytím 
právní moci dne 24.05. 2005  

Na veřejné kanalizaci se dále nachází následující objekty s předčištěním vypouštěných odpadních 
vod, o kterých nejsou známy podrobnější informace: 

• odlučovač tuků  

- MŠ Hostivice, Litovická 107 

- k. ú. Hostivice, pozemek parc. č. 405/2 

• odlučovač tuků  

- Zelená lípa Hostivice - DS, Pelzova 1701 

- k. ú. Hostivice, pozemek parc. č. 10/1 
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• odlučovač tuků  

- Gymnázium Hostivice, Komenského 141 

- k. ú. Hostivice, pozemek parc. č. 350 

• odlučovač tuků  

- Tesco Stores ČR, a.s. Hostivice, Sportovců 881 

- k. ú. Litovice, pozemek parc. č. 360/23 (pův. 360/2) 

• odlučovač ropných látek  

- JAGA N.V., Čsl. armády 325 

- k. ú. Hostivice, pozemek parc. č. 41/1 

• odlučovač ropných látek  

- SEWO spol. s r.o., Litovická 1233 

- k. ú. Hostivice, pozemek parc. č. 407/2 

• odlučovač ropných látek  

- čerpací stanice PHM, Čsl. armády 1605 

- k. ú. Litovice, pozemek parc. č. 378/22 

4.2 Hydrologické údaje 
S ohledem na typ odváděných vod kanalizací pro veřejnou potřebu, tzn. oddílnou splaškovou 
kanalizací, nejsou hydrologické údaje území směrodatné.  

V rámci návrhu oddílné srážkové kanalizace byla dle archivních materiálů používána vydatnost deště 
q = 162 l/s/ha o době trvání t = 15 minut a periodicitě p = 0,5, resp. N-letosti N = 2 roky. Uvedená 
hodnota vydatnosti odpovídá hodnotě uvedené pro srážkoměrnou stanici Praha – Podbaba 
uvedené v Truplovy publikaci  - Intensity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy z 
roku  1958. 

Dle „novější“ publikace Systém zatěžovacích srážek pro území hl. m. Prahy, zpracovanou 
společnostmi DHI Hydroinform, a.s. a Hydroprojekt CZ, a.s. v roce 2002, je dle globálních 
srážkových dat platných pro celé území hl. m. Prahy  intenzita deště i = 170 l/s/ha pro  dobu trvání 
t  = 15 minut a periodicitu p = 0,5. 
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5 Údaje o čistírn ě odpadních vod  

ČOV Hostivice je situována na západě území města, za železničním náspem trati Hostivice – Zličín, 
na pozemcích p. č. 1174/3 v k. ú. Hostivice.  

Původní ČOV Hostivice byla navržena a realizována s kapacitou 5 000 EO a sestávala se 
z mechanického stupně hrubého předčištění a biologického stupně, které tvořily dvě linky oxidačních 
příkopů. 

Pro zajištění zvýšené účinnosti odstraňování biologických nutrietů, tzn.  dusíku a fosforu, a pokrytí 
čištění odpadních vod z plánovaných rozvojových ploch došlo v roce 2003 k I. etapě intenzifikace na 
kapacitu 9 670 EO. Nově byly vybudovány objekty mechanického čištění, pro celkovou výhledovou 
kapacitu 14 000 EO uvažovanou pro II. etapu intenzifikace, a jedna linka biologického stupně o 
kapacitě 4 670 EO typu OMS Simplex. 

5.1 Popis ČOV 
Stávající ČOV Hostivice je mechanicko-biologická, tzn. skládá se z objektů mechanického 
předčištění, biologického stupně čištění včetně chemického odstraňování fosforu, viz Obr. č. 5-1, 
a kalového hospodářství. 

 
Obr. č. 5-1 Schematické znázornění stávající technologické linky ČOV Hostivice  

zdroj: AQUA-CONTACT Praha v.o.s. – ČOV Hostivice – Technologický výpočet ČOV 

Technologický proces ČOV je řízen řídícím systémem Gaus, jež umožňuje sběr některých dat a 
jejich tisk. Jedná se zejména o protokoly denních průtok, poruchy a provozní hodiny jednotlivých 
pohonů.  

Stávající technologická linka ČOV Hostivice byla navržena na hydraulické zatěžovací parametry 
uvedeny v Tab. č. 5-1 při uvažovaném látkovém zatížení od 9 670 EO, tzn. 580,2 kg(BSK5).d

-1.  

Tab. č. 5-1 Projektované hydraulické zatěžovací parametry ČOV Hostivice  

zdroj: AQUA-CONTACT Praha v.o.s. – ČOV Hostivice – Technologický výpočet ČOV  

průtok m3.d-1 m3.h-1 l.s-1 

Qd 1 595 66,5 18,5 

Qmax 2 471 103,0 28,6 

Qdéšť - - - 
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5.1.1 Mechanické p ředčišt ění 

Objekty mechanického předčištění se sestávají z lapáku štěrku, jemných strojně stíraných česlí a 
lapáku písku a tuků. Mechanicky předčištěné odpadní vody jsou svedeny do čerpací jímky a 
přečerpávány do biologické části ČOV. 

Z lapáku štěrku je splavený štěrk vybírán drapákem VŠP 6 do kontejneru, jenž je pojízdný a slouží i 
pro vytěžený písek z lapáku písku. 

Česlovna je vybavena strojně stíranými česlemi SČČ-V 5000 x 2155/900 x 6/7° umístěnými ve 
žlabu. Shrabky z česlí jsou automaticky dopravovány na lis s promýváním a dopravníkem 
transportovány d plastové nádoby. V případě nutnosti opravy česlí je možné pomocí hradítka uzavřít 
přítok na strojně stírané česle a odpadní vody převést do obtoku na  ručně stírané česle o šířce průlin 
50 mm. Obtok je vybaven kombinovaným Parshallovým žlabem P/5/P1 s ultrazvukovou sondou a 
registračním zařízením pro stanovení množství protékajících vod. 

Kombinovaný lapák písku a plovoucích nečistot, tzn. např. tuků, má rozměry 8 x 5,4 x 4,85 m. 
K rozrušování písku pod mamutkou a k uvedení písku do vnosu před odtěžením se používají 
dmychadla 3+1 Becker KDT 4.25, o výkonu 23 m3.h-1. Vedle lapáku písku je osazen separátor písku, 
do nějž se písek těží mamutkou s dmychadlem Becker KDT 3.60 o výkonu 65 m3.h-1. Separovaný 
písek se skladuje v pojízdném kontejneru typu AVIA o objemu 3,2 m3.  Přebytečná voda ze 
separátoru odtéká zpět do lapáku. Dmychadlo Becker DT 3.60 slouží k provzdušnění lapáku a pro 
separaci plovoucích nečistot. Plovoucí látky vyseparované v oddělovacím prostoru a přepouštěny 
hradítkem do jímky, z níž se čerpadlem KSB Amarex transportují do kalojemu. 

Pod provozní budovou je situována čerpací jímka, z níž se předčištěné odpadní vody přečerpávají na 
biologický stupeň ČOV. Rozměry čerpací jímky jsou 4 x 7 x 4,8 m (š x d x h) o objemu cca 134,4 
m3. Odhadovaný užitný objem jímky je cca 70 m3, neboť  spouštění čerpadel je řízeno ultrazvukovou 
sondou a při výšce hladiny v jímce cca 2,5 m dochází k jejich vypnutí. V suterénu provozní budovy 
se nachází strojovna, v níž jsou umístěna čerpadla. Jedná se o tři čerpadla (2+1) KSB Sewabloc, 
každé o výkonu cca 11 l.s-1, H = 6,5 m, P = 1,6 kW, jež spínají současně a jsou ovládány 
ultrazvukovým hladinoměrem. Jedno čerpadlo transportuje odpadní vody do jednotky SIMPLEX, 
zbylé dvě čerpají do oxidačních příkopů. Tzn.  třetí čerpadlo není instalováno jako rezerva, ale 
pracuje v souběhu a dodává odpadní vody na oxidační příkopy.      

5.1.2 Biologické čišt ění 

Biologický stupeň čištění probíhá na dvou oxidačních příkopech a na jednotce OMS-Simplex. Denní 
množství odpadních vod je čerpáno v poměru cca 40% na OMS-Simplex a cca 60% na oxidační 
příkopy. 

Oxidační příkopy 
Na oxidační příkopy jsou čerpány odpadní vody přes rozdělovací objekt. Provzdušňování a míchání 
oxidačních příkopů zajišťují čtyři kessenery v každé nádrži s hydraulickými deflektory v obloucích 
nádrží. Oxidační příkopy byly navrženy pro odstraňování uhlíkatého znečištění v systému 
nízkozatěžované aktivace s aerobní stabilizací kalu, které bylo doplněno o chemické srážení fosforu.   

Celkový objem oxidačních příkopů je 1 710 m3, při rozvinuté délce 376 m a hloubce 1,2 m, příčný 
řez 4,56 m2. Poloměr oblouku nádrže je 5 m. 

Po biologickém vyčištění odtéká směs odpadní vody a aktivovaného kalu gravitačně přes hrany 
odtokových objektů do čtvercových vertikálně protékaných nádrží, 2x DN D-600. Objem 
dosazovacích nádrží je 147,6 m3 při hloubce vody 6 m a ploše dosazovacích nádrží 72 m2. Usazený 
kal ze dna dosazovacích nádrží je odčerpáván do kalového hospodářství. 
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Po odseparování kalu se vyčištěná voda z oxidačních příkopů mísí s odtokem z jednotky OMS-
Simplex a protéká společným měrným objektem pro celou ČOV.  Jedná se o měrnou šachtu 
s osazeným Parshallovým žlabem P3 a ultrazvukovým senzorem pro měření hladiny.  

OMS-Simplex 
Biologická jednotka OMS-Simplex je kompaktní objekt, v němž je aktivační i dosazovací nádrž 
sdružena do jednoho prvku. Aktivace je osazena elementy s jemnobublinnou aerací a dvěma 
ponornými horizontálními míchadly a pracuje v režimu s přerušovanou aerací. Dodávku vzduchu pro 
aerační elementy zajišťují dmychadla Aerzen, 1+1, každé o výkonu 770 m3.h-1, jejichž provoz je 
řízen kyslíkovou sondou WTW v závislosti na skutečném obsahu kyslíku. Nitrifikační zóna, tzn. 
doba provzdušňování, je řízena právě kyslíkovou sondou. Dmychadla pracují do dosažení nastavené 
horní hranice koncentrace kyslíku a následně vypnou. Při poklesu koncentrace kyslíku až po 
stanovené minimum začíná řídicí systém odečítat dobu určenou pro denitrifikaci. K zapnutí 
dmychadel dochází opět po nastavené časové prodlevě. 

Za anoxických podmínek, které nastávají po vyčerpání rozpuštěného kyslíku ve směsi odpadní vody 
a aktivovaného kalu, dochází k redukci oxidovaných forem dusíku a částečné akumulaci 
fosforečnanů do biomasy aktivovaného kalu. Za oxických podmínek je akumulována další část 
fosforečnanů a nastává oxidace amoniakálního dusíku  na dusičnany a eliminace zbytkového 
organického znečištění. Aby byly dosaženy požadované limity koncentrace fosforu na odtoku 
z ČOV, simultánně se sráží fosfor železitým koagulantem.  

Uprostřed kruhové aktivace je umístěna kruhová vertikální dosazovací nádrž, v níž dochází 
k odseparování směsi odpadní vody a aktivovaného kalu. Odtah vratného kalu je zajištěn mamutkou, 
která obíhá uvnitř dosazovací nádrže v meziprostoru dosazovací a otočné středové části. Mamutka je 
poháněna motorem umístěným pod provozní lávkou. Zdrojem vzduchu pro mamutku je dmychadlo 
Becker KDT 3.80, jež je umístěno v provozní budově. Přebytečný kal je odtahován samostatným 
suchým čerpadlem do kalojemu.  

Odtok z dosazovací nádrže umožňují hvězdicovitě umístěné sklápěcí odtokové trubky ponořené pod 
hladinou. Vyčištěná odpadní voda natéká ze sběrného žlabu zpět do středového objektu a odtud na 
měrný objekt č.1. Měření je prováděno ultrazvukovým průtokoměrem MQU 99 firmy ELA, 
s převodníkem umístěným ve velíně ČOV. 

Průměr objektu OMS-Simplex dosahuje 23,5 m při hloubce nádrže 4,65 m. Objem aktivace je 1 195 
m3, objem dosazovací části nádrže 162,5 m3 při ploše 50,2 m2. 

5.1.3 Kalové hospodá řství 

Kalové hospodářství zahrnuje dva provzdušňované kalojemy a linku odvodnění stabilizovaného kalu 
na dekantační odstředivce. Kalojemy tvoří dvě železobetonové nádrže o průmětu 8 m a hloubce 6,8 
m. Účinný objem obou kalojemů dosahuje 2x 110 m3. Doba zdržení kalu je 30 dní při zahuštění kalu 
na cca 3 % sušiny. Výška kalu v kalojemech je monitorována ultrazvukovými hladinoměry. 

Každý kalojem je vybaven a promícháván čtyřmi jemnobublinnými provzdušňovacími elementy. 
Přívod vzduchu je veden odbočkou z dmychadla pro mamutku lapáku písku a plovoucích nečistot. 
Odsazená kalová voda je pomocí sběrných horizontů vypouštěna zpět do čerpací jímky. Tato činnost 
je prováděna ručně každé ráno. Provzdušňování je zapnuto po ručním vypouštění odsazené kalové 
vody do automatického režimu a vypnuto v odpoledních hodinách.  

Aerobně stabilizovaný kal se z kalojemů dopravuje kalovými vřetenovými čerpadly ke strojnímu 
odvodnění kalu, které probíhá s přidáním polymerního flokulantu na dekantační odstředivce DO 250, 
o výkonu 2 – 4 m3.h-1. Odvodněný kal se odváží pro další využití. 
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Podrobný popis technologie ČOV Hostivice je uveden v Aktualizovaném provozním řádu ČOV 
Hostivice pro trvalý provoz, zpracovaný v září r. 2004 panem Ing. Hugem Turzou. 

5.2 Projektovaná kapacita ČOV 
Základní parametry projektovaného zatížení ČOV Hostivice dle Aktualizovaného provozního řádu 
ČOV Hostivice pro trvalý provoz z roku 2004 jsou následující: 

Tab. č. 5-2 Projektovaná kapacita ČOV Hostivice  

parametr jednotka 
OMS 

Simplex 
oxidační 
příkopy 

počet EO EO 4 670 5 000 

denní množství OV m3.d-1 770,5 797,5 

max. hodinový přítok l.s-1 13,8 14,8 

koncentrace BSK5 na přítoku mg.l-1 360,4 360,4 

znečištění BSK5 kg.d-1 280,2 280,2 

znečištění TKN kg.d-1 51,4 51,4 

znečištění Pcelk. kg.d-1 11,7 11,7 

znečištění NL kg.d-1 327,0 327,0 

objemové zatížení v aktivaci  kg(BSK5).m
-3.d-1 0,2 0,2 

doba zdržení v dosazovací nádrži při Qh,max h 3,3 4,4 

koncentrace sušiny kalu kg.m-3 4,0 4,0 

zatížení kalu kg(BSK5).kg-1(sušiny).d-1 0,05 0,04 

objem aktivační nádrže m3 1 195 1 710 

doba zdržení v aktivační nádrži hod 37 51,5 

objem dosazovací nádrže m3 162,5 147,7 

plocha dosazovací nádrže m2 50,2 72 

plošné zatížení dosazovací nádrže m.hod-1 0,99 0,46 

kalový index ml.g-1 100  100 

5.3 Povolené limity vypoušt ěného zne čišt ění 
Dle platného vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z  ČOV 
Hostivice jsou povoleny následující kvantitativní, viz Tab. č. 5-3, a kvalitativní, viz Tab. č. 5-4, 
hodnoty.  

Vodoprávní povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Hostivice bylo 
vydáno Oddělením vodního hospodářství, Odboru životního prostředí, Městského úřadu 
Černošice dne 27.1. 2012 pod č. j. MUCE 4177/2012 OZP/V/Zel-R, viz Příloha A. Platnost 
povolení je do 31.12. 2012. 

Pozn. V uvedeném rozhodnutí je chybně uváděna kapacita ČOV Hostivice 6 900 EO. Jedná se 
zřejmě o přepis, neboť i v předchozích povoleních byla uváděna kapacita 9 670 EO. 
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Tab. č. 5-3 Údaje o maximálním povoleném množství vypouštěných vod z ČOV Hostivice 

ukazatel  
jednotky 

[l.s-1] [m3.měs.-1] [m3.rok-1]  

Qprům. 19,6 - - 

Qmax. 25,06 50 800 609 000 

 Tab. č. 5-4 Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod – koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách 
z ČOV Hostivice 

ukazatel 
znečištění 

„p“ „pr ůměr“ „m“ Z 

[mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [t.rok -1] 

BSK5 10 - 20 5,35 

CHSKCr 60 - 90 32,1 

NL 15 - 25 8,03 

Ncelk. - 18 30* 9,64 

N-NH4
+ - 8 15* 4,28 

Pcelk. - 1,5 3,0 0,804 

Hodnota „p“ je hodnota přípustná, u Ncelk., N-NH4
+ a Pcelk. průměrná. Přípustná hodnota může být 

překročena maximálně 2x v období posledních 12 měsíců. Hodnota „m“ je hodnota maximální, 
nepřekročitelná. 

* 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 považuje za vyšší než 12 ˚C, pokud z pěti měření 
provedených v průběhu dne byla 3 měření vyšší než 12 ˚C. 

Bude odebírán vzorek typu B – 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12-ti objemově stejných 
dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin.  

Další podmínky jsou uvedeny ve vodoprávním povolením, jehož kopie je v Příloze A a Příloze B.  

5.4 Stávající parametry ČOV 
V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno cca 7 005 trvale bydlících obyvatel. Na 
základě dat za rok 2011 jsou pro stávající stav vyhodnoceny tyto základní parametry: 

• množství odpadních vod 

549 613 m3/rok ≈ 45 801 m3/měsíc ≈ 1 506.4 m3/den ≈ 17.43 l/s 

• látkové znečištění na přítoku na čistírnu reprezentuje následující počet ekvivalentních 
obyvatel v jednotlivých ukazatelích, při uvážení uvedené specifické denní produkce 
znečištění zspec.: 

o cca 4 317 EO v ukazateli BSK5  …  zspec. = 60 g.EO-1.den-1 

o cca 4 597 EO v ukazateli CHSKCr  …  zspec. = 120 g.EO-1.den-1 

o cca 5 207 EO v ukazateli NLsuš.  …  zspec. = 55 g.EO-1.den-1 

o cca 8 782 EO v ukazateli Ncelk.   …  zspec. = 11 g.EO-1.den-1 
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o cca 8 200 EO v ukazateli N-NH4
+

  …  zspec. = 8 g.EO-1.den-1 

o cca 4 200 EO v ukazateli Pcelk.   …  zspec. = 2,5 g.EO-1.den-1 

Podrobně jsou kvantitativní a kvalitativní ukazatele čistírny odpadních vod Hostivice za rok 2011 
uvedeny v Tab. č. 5-5, Graf č.  5.1 a v Tab. č. 5-6. 

Snížení množství odpadních vod přiváděných na čistírnu odpadních vod od cca října roku 2011 je 
způsobeno, vyjma stávajících hydrologických poměrů, zejména odpojením jednotné kanalizace 
místní části Nouzov, která byla nahrazena novou oddílnou splaškovou kanalizací.  

Tab. č. 5-5 Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV Hostivice za rok 2011 

měsíc 
Vodtok ČOV Hostivice 

[m3.měs.-1]  [m3.den-1] [l.s -1]  

I. 53 452 1 724.3 20.0 

II. 43 680 1 560.0 18.1 

III. 49 282 1 589.7 18.4 

IV. 52 663 1 755.4 20.3 

V. 48 807 1 574.4 18.2 

VI. 44 442 1 481.4 17.1 

VII. 49 517 1 597.3 18.5 

VIII. 47 320 1 526.5 17.7 

IX. 50 514 1 683.8 19.5 

X. 39 555 1 276.0 14.8 

XI. 34 695 1 156.5 13.4 

XII. 35 686 1 151.2 13.3 

Σ 549 613 - - 

medián 48 064 1 567,2 18,14 

průměr 45 801 1 506,4 17,43 

Pozn. Hodnoty psané kurzivou jsou vypočteny prostým přepočtem z měsíčních objemů. 
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Graf č.  5.1 Grafické znázornění množství vypouštěných odpadních vod z ČOV Hostivice za rok 2011 (bez údajů z obtoku ČOV) 

odpojení jednotné kanalizace 
místní části Nouzov 
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Tab. č. 5-6 Látkové znečištění odpadních vod na přítoku a vyčištěných odpadních vod na odtoku z ČOV Hostivice za rok 2011  

(údaje označené * značí, že teplota vody na odtoku z biologického stupně byla nižší než  12˚C) 

měsíc (den) 
pH [-]  CHSKCr [mg/l] BSK5 [mg/l] NL suš. [mg/l] Ncelk. [mg/l] Nanorg. [mg/l] N-NH4

+ [mg/l] Pcelk. [mg/l] 

přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok 

I.(26.1.)* 7,7 7,7 320 62 150 8 180 11 62 37 52 29 46 0,29 6,1 1,3 

II.  (1.3.)* 7,9 7,6 430 28 310 16 210 8 71 39 42 31 36 0,1 9,3 1,9 

III.  (26.1.)* 8,0 7,3 344 31 183 2,7 190 12 68 35 40 26 41 0,76 6,8 1,4 

IV. (9.5.) 8,0 7,7 254 33 135 4,8 280 4 67 24 45 18 43 3,6 7,9 1,7 

V. (24.5.) 8,0 7,6 280 21 170 2,4 190 1,9 71 17 55 14 51 0,13 8,7 0,57 

VI. (29.6.) 7,8 7,4 340 44 170 6,9 160 8 57 8,3 48 11 46 0,67 4,3 0,5 

VII.  (11.7.) 8,1 7,8 270 23 150 5,8 82 3 43 15 38 9,7 35 4 6,8 1,5 

VIII.  (29.8.) 8,0 7,8 330 20 190 3,8 160 1 46 17 28 17 28 0,75 5,5 0,71 

IX. (13.9.) 7,9 8,1 360 57 190 3,8 130 5 59 17 38 11 38 6,1 8,3 1,6 

X. (4.10.) 8,0 7,8 450 24 180 7 260 7 70 21 54 13 54 8 5,8 1,6 

XI. (7.11.) 8,0 7,7 540 39 210 3,5 250 6 89 13 60 8,4 57 7 6,8 1,2 

XII.  (14.12.) 7,9 7,6 210 22 160 3,7 190 14 67 12 52 12 48 0,18 6,9 1,2 

min.  7,7 7,3 210 20 135 2,4 82 1 43 8,3 28 8,4 28 0,10 4,3 0,5 

max.  8,1 8,1 540 62 310 16 280 14 89 39 60 31 57 8 9,3 1,9 

medián 8,0 7,7 335,0 29,5 175,0 4,3 190,0 6,5 67,0 17,0 46,5 13,5 44,5 0,76 6,8 1,35 

průměr  7,94 7,68 344,0 33,7 183,2 5,7 190,2 6,7 64,2 21,3 46,0 16,7 43,6 2,63 6,9 1,27 

průměr [kg/d]  518,0 50,7 275,8 8,6 286,4 10,2 96,6 32,0 69,3 25,1 65,6 4,0 10,5 1,90 

Σ [t/rok]  189,1 18,5 100,7 3,1 104,5 3,7 35,3 11,7 25,3 9,2 24,0 1,45 3,9 0,70 

účinnost čištění [%]   90.2 96.9 96.5 66.9 63.7 94.0 81.8 
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5.5 Řešení odd ělení části srážkových vod 
Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny oddílnou splaškovou kanalizací. Vzhledem k minulosti 
napojené jednotné kanalizaci z místní části Nouzova, kde byla dokončena realizace nové oddílné 
splaškové kanalizace teprve koncem roku 2011, je před mechanickým stupněm čištění ČOV umístěn 
obtok, resp. dešťový oddělovač. 

Na dešťovém odlehčení  jsou umístěny hrubé, ručně stírané česle o šíři průlin 50 mm a měrný objekt 
pro stanovení odlehčovaných průtoků a objemů. Měrný objekt je osazen kombinovaným 
Parshallovým žlabem P/5/P1 pro měření nízkých i vyšších průtoků, rozsah měření 0,56 – 6,2 – 236 
l.s-1. Snímání hladin pro určení protékajícího množství je zajištěno ultrazvukovou sondou, z níž jsou 
hodnoty registrovány a zaznamenávány v centrálním řídícím systému ČOV. 

Pro dešťový oddělovač bylo vydáno povolení vypouštění nečištěných odpadních vod do vod 
povrchových za česlemi při přívalových srážkách a tání sněhu Oddělením vodního hospodářství, 
Odboru životního prostředí, Městského úřadu Černošice ze dne 27.1. 2012 pod č. j. MUCE 
4177/2012 OZP/V/Zel-R, viz Příloha A.  

Časové omezení platnosti tohoto povolení je do 31.12. 2012. Povolené množství vypouštěných vod 
je max. 90 l/s při návrhové srážce s intenzitou 185 l/s/ha při 15-ti minutovém dešti s periodicitou 1. 
Jakost vypouštěných vod, resp. hodnoty koncentrace znečištění vypouštěných odpadních vod jsou 
uvedeny v Tab. č. 5-7.  

Tab. č. 5-7 Povolená jakost vypouštěných odpadních vod z obtoku ČOV Hostivice  

ukazatel 
znečištění 

„p“ „m“ 

[mg.l-1] [mg.l-1] 

BSK5 150 400 

CHSKCr 300 600 

NL 300 600 

Hodnota „p“ je hodnota přípustná. Hodnota „p“ může být překročena maximálně 2x v období 
posledních 12 měsíců. Hodnota „m“ je hodnota maximální, nepřekročitelná. 

Bude odebírán bodový vzorek 12x ročně v místě odtoku odlehčených odpadních vod za hrubým 
předčištěním. 

Další podmínky jsou uvedeny ve vodoprávním povolení, jehož kopie je v Příloze A. a Příloze B. 

Vzhledem ke skutečnosti, že byl odstraněn největší plošný zdroj napojených srážkových vod – místní 
část Nouzov, která byla historicky odvodňována jednotnou kanalizací, lze očekávat, že dešťový 
oddělovač bude sloužit pouze jako havarijní přepad pro ČOV Hostivice.  

Na stokové síti kontinuálně dochází a i nadále budou prověřováni vytipovaných producentů 
odpadních vod za účelem zjištění případného napojení srážkových vod do veřejné kanalizace –
 oddílného splaškového stokového systému.  
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6 Údaje o vodním recipientu vy čištěných odpadních vod 

Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do Litovicko-Šáreckého potoka na ř. km 17.6, na pozemku p. 
č. 1160/25, k. ú. Hostivice. Identifikační číslo vypouštěných vyčištěných odpadních vod je 124118. 
Jedná se o hydrologické číslo povodí IV. řádu 1-12-02-004, číslo hydrologického povodí III. řádu 1-
12-02, Vltava od Rokytky po ústí, které náleží do Oblasti povodí Dolní Vltavy. 

Z hlediska hydrogeologických rajónů základní vrstvy se jedná o  rajón 625 – Proterozoikum 
a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. 

Litovicko-Šárecký potok pramení u obce Chýně, jihozápadně od města Hostivice, v nadmořské 
výšce cca 390 m n. m., a do Vltavy se vlévá v Praze – Sedleci, pod severním okrajem Císařského 
ostrova, na ř. km 42.8, v nadmořské výšce cca 175 m n. m. Významným levostranným přítokem na 
území města Hostivice je Jenečský potok. V zájmovém povodí Litovického potoka se nachází 
rybníky – Bašta - 4,8 ha u obce Chýně, Strahovský – cca 2,9 ha, Břevský – 9,5 ha, Kala – 13 ha, 
Litovický – 18,0 ha. Pod městem Hostivice je situována průtočná retenční nádrž Strnad - cca 8 ha. 

Správcem Litovicko-Šáreckého potoka je: 

- od ústí do Vltavy po ř. km. 20,820 … Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí 

- od ř. km 20,820 po pramen … Povodí Vltavy, s. p., Závod Dolní Vltava 

Provoz a údržbu Litovicko-Šáreckého potoka ve správě OOP MHMP zajišťuje organizace Lesy hl. 
m. Prahy, Středisko vodní toky. 

Správcem povodí je Povodí Vltavy, s. p., Závod Dolní Vltava. 

Charakteristiky části povodí Litovicko-Šáreckého  potoka vztažené k výusti z ČOV jsou následující: 

• plocha povodí     … 26,95 km2 

• průměrný roční srážkový úhrn   … 558 mm 

• průměrný dlouhodobý roční průtok  … 83 l/s 

• M-denní a N-leté průtoky vodoteče, viz Tab. č. 6-1 

Tab. č. 6-1 M-denní a N-leté průtoky v Litovickém potoce v profilu cca vyústění ČOV, ř. km 17,6 

zdroj: Aktualizovaný provozní řád pro trvalý provoz ČOV Hostivice (09/2004) 

Qa [l/s] 
m-denní průtoky [l/s] N-leté průtoky [m

3/s] 

Q30 Q90 Q180 Q270 Q355 Q364 Q1 Q2 Q5 Q10 Q50 Q100 

83.0 187 106 61 34 9 2 1,5 2,7 4,9 7,3 14,9 19,4 

Dle Přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a 
reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti 
těchto vod, náleží Litovický potok , ID toku dle HEIS 137 840 000 100, ID toku dle CEVT 10 100 
230, od soutoku minimálně dvou drobných vodních toků vzniklých soutokem pramenných stružek až 
do ústí jmenovaného toku, mezi tzv. kaprové vody. Číslo a typ stanovené vody je 150 K, 
Levostranné přítoky pražské Vltavy. 
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Kaprovými vodami jsou takové povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnými pro život ryb 
kaprovitých (Cyprinidae) nebo jiných druhů jako je štika (Esox lucius), okoun (Perca fluviatilis) 
a úhoř (Anguilla anguilla). 

Kvalitativní charakteristiky Litovického potoka odebírané před nátokem do retenční nádrže Strnad za 
období 2001 až 2010 jsou uvedeny v Příloze D. Odběry a jejich vyhodnocení zajišťují Lesy hlavního 
města Prahy, Středisko vodní toky, které pečují o drobné vodní toky ve správě hl. m. Prahy 
zastoupeného Odborem ochrany prostředí.  

Jakost povrchové vody v Litovickém potoce není uspokojující. Orientačně se jedná podle ČSN 75 
7221 Klasifikace jakosti povrchových vod v profilu před retenční nádrží Strnad o IV. až V. třídu 
čistoty. Dle dlouhodobých měření jsou překračovány zejména limity v ukazatelích BSK5, CHSKCr, N-
NH4

+ a především v ukazateli  Pcelk.. 

Mírného zlepšení z hlediska jakosti vody je dosaženo pod průtočnou retenční a usazovací nádrží 
Strnad, kde dochází k terciérnímu dočištění odpadních vod z ČOV Hostivice. 
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7 Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 

Závadné látky jsou dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, takové látky, které nejsou odpadními 
ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Seznam 
nebezpečných závadných látek i zvlášť nebezpečných závadných látek je uveden v Příloze č. 1 
k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách. 

Zvláštní kategorií nebezpečných závadných a zvlášť nebezpečných závadných látek jsou prioritní 
látky, které představují významné riziko pro vodní prostředí a související ekosystémy. Seznam těchto 
látek je uveden v Příloze č. 1 Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech v platném znění, tzn. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.  

K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo 
více zvlášť nebezpečných závadných látek, do kanalizace je třeba povolení vodoprávního 
úřadu v souladu s § 16 zákona č. 254/2001 Sb.  

Pozn. Rozhodnutím vodoprávního úřadu Černošice, resp. Oddělení vodního hospodářství, Odboru 
životního prostředí Městského úřadu Černošice ze dne 14.9. 2009,  č. j. ŽP/MEUC-
036944/2009/V/Zel-R, je povoleno vypouštět odpadní vody s obsahem rtuti ze zubařské ordinace do 
splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu skrze kanalizační přípojku z objektu č. p. 105 v ul. Čsl. 
armády v množství max. 4,0 m3/měsíc, 48 m3/rok, o koncentraci rtuti max. 0,05 mg/l. Platnost 
uvedeného povolení je do 30.9. 2013. Kopie tohoto povolení je v Příloze C. Objekt, ve kterém má 
být umístěna tato zubařská ordinace nebyl doposud rekonstruován a ordinace není prozatím 
v provozu.  

7.1 Zvláš ť nebezpečné závadné látky 
Zvlášť nebezpečné závadné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou 
těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním 
prostředí, 

2. organofosforové sloučeniny, 

3. organocínové sloučeniny, 

4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní 
vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné 
endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí, 

5. rtuť a její sloučeniny, 

6. kadmium a jeho sloučeniny, 

7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu, 

8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a 
které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle § 38 odst. 5 
zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto 
nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky. 
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7.2 Nebezpečné závadné látky 
Nebezpečné látky jsou látky náležející do těchto skupin: 

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 

 1. zinek  6. selen  11. cín  16. vanad  

 2. měď  7. arzen  12. baryum  17. kobalt  

 3. nikl  8. antimon  13. berylium  18. thalium  

 4. chrom  9. molybden  14. bor  19. telur  

 5. olovo  10. titan  15. uran  20. stříbro  

2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu 
pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve 
vodách. 

4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah 
těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují 
ve vodě na neškodné látky. 

5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 

6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 

7. Fluoridy. 

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 

9. Kyanidy. 

10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod. 

V souladu s § 39 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění je každý, kdo zachází se zvlášť 
nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve 
větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit 
odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které 
netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení.  

Opatření dle § 39 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění se přiměřeně vztahují i na použité 
obaly závadných látek, jak je uvedeno v odst. 5 uvedeného paragrafu a zákona. 

7.3 Další látky, které nesmí vniknout do kanalizace  
Kromě těchto látek nesmí vniknout do kanalizace pro veřejnou potřebu také: 

I. látky radioaktivní 

II. látky infekční, karcinogenní a látky vykazující teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí 
nebo jeho vlivem 

III.  jedy, žíraviny, výbušniny, omamné látky 

IV. hořlavé látky a látky, které po smísení se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo 
otravné směsi 
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V. biologicky nerozložitelné tenzidy 

VI. organická rozpouštědla 

VII.  zeminy 

VIII.  neutralizační kaly 

IX. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod, např. kaly z odlučovačů ropných látek 

X. kaly z čistících zařízení odpadních vod, např. kaly z domovních čistíren odpadních vod, kaly 
ze septiků, kaly z recyklačních jednotek šedých vod apod. 

XI. odpadní vody z bezodtokých jímek, tzn. „žump“, nebo obsahy chemických WC 

XII.  odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu, např. koncentrované roztoky vývojek, 
aktivátorů, ustalovačů a ostatních roztoků s obsahem stříbra 

XIII.  látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních vod na ČOV 

XIV.  látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky  

XV. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové 
sítě 

XVI.  pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se 
dají likvidovat tzv. suchou cestou 

XVII.  odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky, např. použité fritovací oleje 

XVIII.  silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, pesticidy, aerobně 
stabilizované komposty 

Z uvedených látek je možné v odůvodněných případech vypouštět do kanalizace pouze jejich 
„zbytková množství“ obsažená např. v mycích nebo oplachových vodách, apod., ale pouze 
v takových koncentracích, aby splňovaly nejvyšší přípustné koncentrace znečištění uvedené 
v kapitole 8, Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace. 
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8 Nejvyšší p řípustné množství a míra zne čištění odpadních 
vod vypoušt ěných do kanalizace 

Veřejnou kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v množství a v míře znečištění stanovené 
v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Producent, resp. odběratel, je povinen 
v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných 
odpadních vod do veřejné kanalizace.  

Krátkodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než jsou stanovené 
limity v Tab. č. 8-1, může vodoprávní úřad povolit pouze ve výjimečných případech na nezbytně 
nutnou dobu, např. při haváriích zařízení, nezbytných rekonstrukcích, úpravách technologického 
zařízení nebo v jiných výjimečných případech. Toto povolení musí být vždy předem projednáno 
s provozovatelem veřejné kanalizace a ČOV.  

8.1 Nejvyšší p řípustné množství odpadních vod vypoušt ěných do 
kanalizace 

Omezení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace či možnost samotného napojení 
nových producentů odpadních vod bude posuzováno provozovatelem s ohledem na kapacitní a další 
technické požadavky systému v souladu s § 8 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. 

8.1.1 Odpadní vody  

Omezení množství odpadních vod splaškového charakteru nebo odpadních technologických vod 
vypouštěných do kanalizace u nových „významných“ producentů odpadních vod bude posuzováno 
provozovatelem individuálně.  „Významným“ producentem odpadních vod se pro potřeby tohoto 
kanalizačního řádu rozumí objekt, resp. nemovitost, jehož předpokládaná produkce odpadních vod 
bude vyšší než 6 m3/den.  

U ostatních producentů budou případné omezující podmínky specifikovány ve smlouvě o odvádění 
odpadních vod.  

8.1.2 Srážkové vody  

Srážkové vody není povoleno vypouštět do veřejné kanalizace, která je kanalizací oddílnou 
splaškovou! Do veřejné kanalizace není povoleno vypouštět ani vody drenážní. 

8.2 Nejvyšší p řípustná míra zne čišt ění odpadních vod vypoušt ěných do 
kanalizace 

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v nejvyšší přípustné míře znečištění stanovené 
vTab. č. 8-1. V případě produkce odpadních vod s vyššími koncentracemi, není-li z důvodu 
charakteru výroby či provozu, i přes veškerá technologická opatření a navržená předčistící zařízení, 
možné tyto limity dodržet, musí mít producent s provozovatelem kanalizace smluvně sjednané 
vypouštění těchto odpadních vod. Nezbytným předpokladem pro vypouštění těchto odpadních vod 
s vyššími koncentracemi znečištění je povolení vodoprávního úřadu a související změna 
kanalizačního řádu – viz kapitola 2.3 Podmínky pro napojování a provoz.  

Provozovatel kanalizace po posouzení ovlivnění provozu stokové sítě a čistírny odpadních vod 
zvýšenými hodnotami znečištění může povolit maximální koncentrační limity vyšší, než jsou limity 
znečištění uvedené v Tab. č. 8-1. Producent těchto odpadních vod je pak povinen platit zvýšené 
náklady na čištění odpadních vod znečištěných nad maximální přípustné limity dle Tab. č. 8-1, jež 
souvisí s rezervovanou kapacitou na čistírně odpadních vod.  
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Provozovatel kanalizace je též oprávněn, resp. povinen, odmítnout vypouštění odpadních vod nad 
limity dle Tab. č. 8-1, pokud toto znečištění může ohrozit provoz stokové sítě a čistírny odpadních 
vod, resp. kvalitu vyčištěných vod z ČOV Hostivice nebo další nakládání s čistírenskými kaly. 

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů maximálních hodnot dle Tab. č. 8-1, 
bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhradu ztráty 
v rámci vzájemných smluvních vztahů a legislativních předpisů, viz § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 
274/2001 Sb. v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění. 

Pozn. V souladu s ustanovením § 24 písm. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění se nejvyšší 
přípustná míra znečištění odpadních vod uvedená v Tab. č. 8-1 netýká splaškových odpadních vod 
dle § 16 písm. b). Tzn. Splaškovými odpadními vodami se rozumí odpadní vody z obytných budov 
a budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského 
metabolismu a činností v domácnostech. 
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Tab. č. 8-1 Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 

ukazatel symbol 
koncentrační limity 1)                   

[ - ; ˚C; mg/l] 

reakce vody pH 6.0 – 9.0 

teplota T 40 ˚C 

biochemická spotřeba kyslíku BSK5 800 

chemická spotřeba kyslíku dichromanem CHSKCr 1 600 

nerozpuštěné látky NL 500 

dusík amoniakální N-NH4
+ 45 

dusík celkový Ncelk. 60 

fosfor celkový Pcelk. 10 

rozpuštěné anorganické soli RAS 2 500 

kyanidy celkové CN-
celk. 0.2 

kyanidy toxické CN-
tox. 0.1 

uhlovodíky C10 – C40 C10-C40 10 

extrahovatelné látky EL 80 

tenzidy anionaktivní PAL - A 10 

rtuť Hg 0.05 

měď Cu 0.5 

nikl Ni 0.1 

chrom celkový Crcelk. 0.3 

chrom šestimocný Cr6+ 0.1 

olovo Pb 0.1 

arsen As 0.2 

zinek Zn 2.0 

kadmium Cd 0.1 

Salmonella sp.2) -  negativní nález 

1) 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8-mi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 
15-ti minut. V případě přerušovaného, nepravidelného provozu jako maximum okamžitého 
vzorku. 

2) platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení 

 



KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace města Hostivice  
 

 

                                         

                                              PROJECT ISA s.r.o.                         40/52 
 

9 Stanovení množství odpadních a srážkových vod 

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny v 
§ 19 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, a v § 29, § 30, §31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném 
znění. 

Podstatný je zejména odst. 5 a odst. 9 § 19 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, který zni: 

„(5) Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který 
odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na 
vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody 
získané z jiných zdrojů. Takto zjištěné množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování 
stočného.“ 

„(9) Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit 
množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním 
předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným 
provozovatelem.“ 

Průmysl a objekty občanské vybavenosti – objemová produkce odpadních vod splaškového 
charakteru bude stanovena z údajů stočného, resp. vodného. 

Obyvatelstvo – objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjištěna z údajů stočného, resp. 
vodného. 

Podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách pro odvádění odpadních vod. 

Dovážené odpadní vody – množství dovážených odpadních vod fekálními vozy bude stanovováno 
z počtu cisteren a jejich objemů. 

Objemové bilance na odtoku z ČOV budou zjišťovány z přímého měření, z údajů měřidla průtoku 
měrného objektu č. 2, Parshallův žlab P3, situovaného na odtoku z ČOV.  

Odlehčené, mechanicky předčištěné, odpadní vody před nátokem na mechanický stupeň čištění ČOV 
jsou měřeny měrným objektem č. 3 – kombinovaný Parshallův žlab P5/P1 s ultrazvukovým 
snímačem hladiny. 

Pozn. Měrný objekt č. 1 zaznamenává odtoky pouze z jednotky biologického čištění OMS-Simplex.   

Měrný objekt č. 2, tzn. na odtoku z ČOV, bude pravidelně kalibrován v doporučeném intervalu 1 x 
za 3 roky. Kalibrace měrného Parshallova žlabu bude prováděna autorizovanou osobou v souladu 
s  § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění. Kalibrace bude prováděna 
v souladu s vyhláškou č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových v platném znění, nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění 
odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod 
do vod povrchových v platném znění, zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění 
a vyhláškou č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření v platném 
znění.  
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10 Opatření při poruchách, haváriích a mimo řádných 
událostech 

Obecně se dle § 40 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění rozumí: 

„(1) Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádně závažné ohrožení jakosti povrchových 
nebo podzemních vod.“  

Podle místa a příčiny vzniku havárie, event. poruchy, je nutno příslušná opatření klasifikovat 
následovně: 

• opatření při havarijním úniku znečištění způsobeného uživatelem kanalizace pro veřejnou 
potřebu, tzn. producentem odpadních vod 

• opatření při havárii, poruše, na vlastním zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu 

Za havarijní situaci na veřejné kanalizaci je nutno považovat: 

a) vniknutí látek uvedených v kapitole 7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami, tohoto 
kanalizačního řádu do kanalizace, 

b) havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě, 

c) ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách, 

d) překročení limitů kanalizačního řádu uvedených v kapitole 8, Nejvyšší přípustné množství a 
míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, který má za následek závažné 
ohrožení jakosti povrchových vod, 

e) ohrožení obsluhy stokové sítě nebo ČOV, 

f) ohrožení provozu čistírny odpadních vod, 

g) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod na 
terén. 

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí provozovateli stokové 
sítě a ČOV Hostivice: 

Obsluha stokové sítě a ČOV Hostivice              tel.: 220 980 013 

Ing. Hana Hübschová – vedoucí provozu       mobil: 725 260 303 

Ing. Jaroslav Černý - zodpovědná osoba provozovatele   mobil: 602 361 392 

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli, Technickým službám Hostivice, možné 
nebezpečí překročení předepsaného limitu. Tato povinnost se týká i potencionálního nebezpečí 
překročení některého z předepsaných limitů. 

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle 
příslušných předpisů, tzn. zejména dle provozního řádu kanalizace dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. o 
náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace 
do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona č. 
254/2001 Sb., podává hlášení: 

Tísňová linka Integrovaného záchranného systému     tel.: 112 

Hasičský záchranný sbor ČR        tel.: 150 

Policie ČR            tel.: 158 
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Správce povodí  

 Povodí Vltavy, s. p. – závod Dolní Vltavy – ústředna         tel.: 257 099 111 

Povodí Vltavy, s. p. – závod Dolní Vltavy – VH dispečink        tel.: 257 329 425 

Povodí Vltavy, s. p. – závod Dolní Vltavy – havarijní linka mobil.: 724 067 719 

Správce vodního toku – Litovicko-Šáreckého potoka v ř. km 0,0 – 20,820 

Odbor ochrany prostředí MHMP – Ing. Jiří Karnecki       tel.: 236 005 817 

Lesy hl. m. Prahy – Středisko vodní toky – pohotovost  mobil.: 777 719 009 

Česká inspekce životního prostředí 

ČIŽP – oblastní inspektorát Praha – Oddělení ochrany vod      tel.: 233 066 201 

ČIŽP – OI Praha - Oddělení ochrany vod  – hlášení havárií  mobil: 731 405 313 

Vodoprávní úřad 

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, 

Oddělení vodního hospodářství     tel.: 221 982 202 

   – hlášení havárií          mobil: 724 005 981 

Krajský úřad Středočeského kraje - ústředna    tel.: 257 280 111 

Obecnou zásadou při likvidaci havarijního úniku je zabránění již samotnému vniknutí látek, které 
nejsou odpadními vodami do veřejné kanalizace. Tzn. likvidovat havarijní únik v rámci příslušné 
nemovitosti, kde došlo k tomuto úniku např. utěsněním na vnitřní nebo areálové kanalizaci, 
povrchovým odvedením a zachycením těchto látek mimo kanalizační systém, apod. 

V případě, že havarijní znečištění pronikne do veřejné kanalizace, je původce havárie povinen 
neprodleně nahlásit provozovateli havarijní únik, spolupracovat na odstraňování následků havárie a 
na žádost provozovatele poskytnout prostředky včetně pracovních sil k likvidaci havarijního úniku. 

Podrobné postupy při úniku látek škodlivým vodám upravují plány opatření pro případy havárie, tzn. 
havarijní plány, zpracované potencionálními původci znečištění dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 
254/2001 Sb. v platném znění, kde jsou definovány činnosti pro odstranění příčin a následků havárie 
v rámci areálu nebo nemovitosti.   

Činnost provozovatele veřejné kanalizace a ČOV při povodni obecně řeší § 84 zákona č. 254/2001 
Sb. v platném znění.  

Producenti s možností vzniku havarijního znečištění jsou uvedeny v Příloze č. 4 – Seznam 
producentů s možností vzniku havarijního znečištění. 

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 
V případě, že nelze opatření k nápravě uložit, řeší tento případ vodoprávní úřad či Česká 
inspekce životního prostředí dle § 40 až § 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění. 
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11 Kontrola vypoušt ěných odpadních vod 

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se producent, resp. odběratel a provozovatel 
kanalizace řídí zejména odst. 2 a 3 § 18 zákona č. 274/2001 Sb., který zní: 

„2) Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném 
v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinen v místě a rozsahu 
stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do 
kanalizace.“ 

„3) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují 
předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu. 
Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru 
znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.“ 

11.1  Povinnosti producent ů odpadních vod  
Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl dodržován tento 
kanalizační řád, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, platná 
vodohospodářská rozhodnutí a související předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod. 

Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a řádně provozovat 
předčisticí zařízení včetně lapáků tuků, u kuchyňských a restauračních provozoven, odlučovačů olejů 
a ropných látek, např. u autoopraven, garáží, mycích linek vozidel, apod. 

Pro překročení limitů tohoto kanalizačního řádu je průkazný, prostý bodový vzorek. Směsný vzorek 
bude vždy navržen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu dne, popř. pracovní 
doby nebo směny. Způsob odběru vzorků je součástí vodoprávního rozhodnutí nebo smluvního 
vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizací. 

Kontrola a sledování nejsou nutné, pokud jsou vypouštěny pouze odpadní splaškové vody. Další 
povinnosti producenta odpadních vod a podmínky pro jejich vypouštění jsou zakotveny ve 
smlouvě mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace. Tzn. zejména způsob 
kategorizace odpadních vod a určení náhrad za případné zvýšené znečištění, vypouštěné do 
kanalizačního systému. 

Každá změna technologie ve výrobě ovlivňující kvalitu a množství odpadních vod musí být 
projednána s provozovatelem kanalizace. 

Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění 
vypouštěných odpadních vod do kanalizace dle § 9 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 428/2001 Sb., který praví: 

„(3) Při odběru vzorků odpadních vod a kalů, včetně jejich koncentrace a manipulace, se postupuje 
podle normových hodnot.“ 

„(4) Ukazatelé míry znečištění odpadních vod se zjišťují postupem odpovídajícím metodám 
obsaženým v normových hodnotách, při jejichž použití se pro účely této vyhlášky má za to, že 
výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné metody musí 
být prokázáno, že použitá metoda je stejně spolehlivá, například rozhodčí analytická metoda podle 
zvláštního právního předpisu.“ 
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11.2  Rozsah a zp ůsob kontroly odpadních vod  

11.2.1 Přehled metodik pro kontrolu míry zne čišt ění odpadních vod  

Metodiky na úpravu vzorků a pro kontrolu míry znečištění odpadních vod jsou uvedeny v Příloze č. 
2 – Technické požadavky na úpravu vzorků před chemickou analýzou a v Příloze č. 3 – Ukazatele 
znečištění a analytické metody jejich stanovení dle nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro 
určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu 
vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.  

Tyto metodiky a normy jsou průběžně aktualizovány.  

Pravidla zveřejnění norem a jejich vstoupení v platnost jsou následující: 

Normy vydávané Českým normalizačním institutem, před 31.12. 2008, kdy byla tato instituce 
zrušena, nebo Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, od roku 2009 
(normy ČSN): 

a) oznámení o tom, že norma byla vydána tiskem, je uveřejněno ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

b) norma je obecně platná od prvního dne následujícího měsíce po datu vydání, označeném na 
titulní straně normy. 

Normy vydávané Ministerstvem životního prostředí - odvětvové technické normy vodního 
hospodářství (normy TNV): 

c) norma vstupuje obecně v platnost datem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva životního 
prostředí, 

d) na základě schválení normy Ministerstvem životního prostředí je její schválení oznámeno ve 
Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

e) tisk a distribuci TNV zabezpečuje Hydroprojekt, a. s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 

Seznam norem pro účely stanovení ukazatelů znečištění bude aktualizován zveřejněním ve 
Věstníku Ministerstva životního prostředí.  

11.2.2 Kontrolní vzorky 

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění, 
resp. koncentrační a bilanční hodnoty, odpadních vod odváděných níže uvedenými, sledovanými 
odběrateli. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné 
vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu. Tzn., obecně za takových podmínek, 
které umožní získání reprezentativních, charakteristických hodnot. 

Předepsané maximální koncentrační limity  se zjišťují analýzou 2-hodinových směsných vzorků, 
které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15-ti minut. 

Bilanční hodnoty znečištění, kdy důležité jsou zejména denní hmotové bilance, se zjišťují s použitím 
analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 
dobu 24 hodin.  Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu. Vzorek se pořídí 
smísením stejných objemů prostých, bodových vzorků, přesněji pak smísením objemů úměrných 
průtoku. 

Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin: 

A. odběratelé pravidelně sledovaní, 

B. ostatní, nepravidelně, namátkově sledovaní odběratelé. 
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Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x za rok, pokud 
není stanoveno jinak. Kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle 
potřeb a uvážení provozovatele kanalizace s ohledem na zjištěné provozní potíže při obsluze 
a údržbě stokové sítě a souvisejících objektů. 

11.2.3 Podmínky pro provád ění odb ěrů a rozbor ů odpadních vod 

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí 
následující podmínky: 

1. Uvedený 2-hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu 
v intervalech 15-ti minut. 

2. Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod 
a byly získány reprezentativní hodnoty. Tzn. v období běžné vodohospodářské aktivity 
producenta, zpravidla za bezdeštného stavu. 

3. Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody vedené v odvětvových technických 
normách a normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že 
výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. 

4. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena 
o předepsaných postupech vzorkování. 

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle Metodického pokynu MZe, č. j. 10 532/2002 – 
6000, pro plán kontrol jakosti v průběhu výroby pitné vody, a plán kontrol míry znečištění odpadních 
vod - čl. 28 Podmínky pro provádění rozborů odpadních vod.  

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných 
postupech vzorkování. 

11.2.4 Kontrola odb ěratelem (tzn. producentem odpadních vod) 

Podle § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé, resp. producenti odpadních vod, na 
určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod.  

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do skupiny pravidelně sledovaných odběratelů typu A 
stanovují následující objekty: 

DFI Europe, s.r.o., bez č. p., pozemek p. č. 510/15, k. ú. Hostivice – výroba plastů 

četnost odběrů:   4x ročně (rovnoměrně rozložených v průběhu roku) 

typ odběru:    analýza 2-hodinových směsných vzorků 

vyhodnocované ukazatele: BSK5, CHSKCr, NL, EL, C10-C40 

místo odběru: poslední revizní šachta na řadu areálové kanalizace pro odvádění 
odpadních vod z procesu výroby před napojením na veřejnou kanalizaci  

MIFER, s.r.o., ul. U Ovčína 1289 – výroba plastů 

četnost odběrů:   4x ročně (rovnoměrně rozložených v průběhu roku) 

typ odběru:    analýza 2-hodinových směsných vzorků 

vyhodnocované ukazatele: BSK5, CHSKCr, NL, EL, C10-C40 

místo odběru: poslední revizní šachta na řadu areálové kanalizace pro odvádění 
odpadních vod z procesu výroby před napojením na veřejnou kanalizaci  
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PREX, a.s., ul. Čsl. armády 16 – recyklace plastů, výroba fólií, prášková lakovna 

četnost odběrů:   4x ročně (rovnoměrně rozložených v průběhu roku) 

typ odběru:    analýza 2-hodinových směsných vzorků 

vyhodnocované ukazatele: BSK5, CHSKCr, NL, EL, C10-C40 

místo odběru: poslední revizní šachta na areálové kanalizaci pro odvádění odpadních 
vod před napojením na veřejnou kanalizaci  

JAGA N.V., ul. Čsl. armády 325 – výroba otopných těles 

četnost odběrů:   4x ročně (rovnoměrně rozložených v průběhu roku) 

typ odběru:    analýza 2-hodinových směsných vzorků 

vyhodnocované ukazatele: BSK5, CHSKCr, NL, EL, C10-C40 

místo odběru: poslední revizní šachta na areálové kanalizaci pro odvádění odpadních 
vod před napojením na veřejnou kanalizaci 

SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o., ul. Floriánova 2459 – strojírenská výroba 

četnost odběrů:   4x ročně (rovnoměrně rozložených v průběhu roku) 

typ odběru:    analýza 2-hodinových směsných vzorků 

vyhodnocované ukazatele: BSK5, CHSKCr, NL, EL, C10-C40 

místo odběru: poslední revizní šachta na areálové kanalizaci pro odvádění odpadních 
vod před napojením na veřejnou kanalizaci 

STS Praha-Hostivice s.r.o., ul. Sportovců 881 – strojní výroba, galvanické zinkování a chromatování 

četnost odběrů:   4x ročně (rovnoměrně rozložených v průběhu roku) 

     2x ročně provedení rozborů těžkých kovů  

typ odběru:    analýza 2-hodinových směsných vzorků 

vyhodnocované ukazatele: BSK5, CHSKCr, NL, EL, C10-C40 

     Cr celk., Cr6+, Zn, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb (četnost rozborů 2x rok) 

místo odběru: poslední revizní šachta na areálové kanalizaci pro odvádění odpadních 
vod před napojením na veřejnou kanalizaci 

pro stanovení těžkých kovů se odebírají vzorky na odtoku 
z neutralizační stanice  

Odběratel předává výsledky stanovení do 15-ti kalendářních dní po odběru provozovateli 
kanalizace. Rozbory odpadních vod musí být provedeny laboratoří s akreditací.  

11.2.5 Kontrola provozovatelem 

Provozovatel kanalizace je oprávněn provádět namátkové kontrolní odběry a rozbory odpadní vody 
vypouštěné do veřejné kanalizace podle potřeb a uvážení s ohledem na zjištěné potíže při provozu 
stokové sítě. 

Výsledky měření množství odpadních vod a sledování jakosti vypouštěných odpadních vod 
sledovaných producentů jsou evidovány a archivovány u provozovatele.  
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Při kontrole jakosti odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 
2 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, § 9 odst. 3, odst. 4 a § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
v platném znění. Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do veřejné 
kanalizace odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ačkoliv byl 
provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel odebere vzorek bez jeho účasti. 
Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku 
sepíše provozovatel s odběratelem protokol. 
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12 Kontrola dodržování podmínek stanovených kanaliz ačním 
řádem 

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu 
v návaznosti na každý prováděný kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontrolního rozboru, 
v případě, že nejsou dodrženy podmínky kanalizačního řádu, bez prodlení informuje dotčené 
odběratele, resp. producenty odpadních vod, vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. 

V případě, že dojde k překročení limitů daných kanalizačním řádem, bude zjištěno vniknutí látek do 
kanalizace, které nejsou odpadními vodami, nebo dojde k porušení ostatních povinností 
vyplývajících z kanalizačního řádu, vystavuje se viník nebezpečí postihu: 

- ze strany vodoprávního úřadu, kdy mu bude vyměřena pokuta dle zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách v platném znění, případně podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění 

- ze strany vlastníka kanalizace na základě smluvních ujednání o odvádění odpadních vod 
kanalizací pro veřejnou potřebu 

- ze strany provozovatele kanalizace jako náhrady vzniklé ztráty provozovatele dle zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění 
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13 Přerušení nebo omezení ve vypoušt ění a odvád ění 
odpadních vod 

Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění 
jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky nebo při možném 
ohrožení zdraví lidí, majetku nebo významných negativních vlivech na životní prostředí.  

Provozovatel je v souladu s § 9 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn přerušit nebo omezit 
odvádění odpadních vod do doby než pomine důvod přerušení nebo omezení: 

a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, 

b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že může ohrozit zdraví a 
bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku, 

c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup ke kanalizační přípojce nebo zařízení vnitřní 
kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě, 

d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky, 

e) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné 
provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny 

f) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod 

g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po 
dobu delší než 30 dnů. 

V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod dle písm. a) je provozovatel povinen toto 
oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění 
plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací. 

V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod dle písm. b) až g) je provozovatel 
povinen toto oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem. 

Pokud je přerušeno nebo omezeno odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění, 
v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky nebo při možném 
ohrožení zdraví lidí, majetku nebo významných negativních vlivech na životní prostředí a dle bodu 
a), je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit 
náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek v souladu 
s  § 9 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.  Provozovatel je v těchto 
případech povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a 
bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod. 

Pokud došlo k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod dle písm. b) až g), hradí 
náklady s tímto spojené odběratel. 
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14 Aktualizace a revize kanaliza čního řádu 

V souladu s § 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění je vlastník kanalizace povinen změnit 
nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. 

Aktualizace kanalizačního řádu provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických 
a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. 

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl 
kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí 
provozovatel průběžně, nejdéle však vždy po 5-ti letech od schválení kanalizačního řádu. 
Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. 

 

 



KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace města Hostivice  
 

 

                                         

                                              PROJECT ISA s.r.o.                         51/52 
 

15 Přehled vybraných legislativních p ředpis ů 

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění 

• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) v platném znění 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění 

• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 
do kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění 

• Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění 
odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod 
povrchových 

• Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění 

• Vyhláška MZe č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vod v platném 
znění 

• Vyhláška MŽP č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
v platném znění 

• Vyhláška MZe a MŽP č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci v platném znění 

• Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o 
způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 
v platném znění 

• Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 
škodlivých následků v platném znění 

• Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a  provozních řádů vodních 
děl  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
v platném znění  

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění 

• Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění 

• Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění  

• Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění 

• Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření v platném znění 

• Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění 
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16 Seznam p říloh 

Příloha č. 1 – Přehledná situace veřejné kanalizace města Hostivice 

Příloha č. 2 – Technické požadavky na úpravu vzorků před chemickou analýzou 

 – Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 143/2012 Sb. 

Příloha č. 3 – Ukazatelé znečištění a analytické metody jejich stanovení       

 – Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 143/2012 Sb. 

Příloha č. 4 – Seznam producentů s možností vzniku havarijního znečištění 

Příloha č. 5 – Seznam nejvýznamnějších producentů odpadních vod z hlediska jejich 
množství 

 

Příloha č. A – ČOV Hostivice v kat. ú. Hostivice – povolení vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových z ČOV Hostivice (6 900 EO) a povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
z obtoku ČOV Hostivice, č. j. MUCE 4177/2012 OZP/V/Zel-R 

Příloha č. B – ČOV Hostivice v kat. ú. Hostivice – povolení vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových z ČOV Hostivice (6 900 EO) a povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
z obtoku ČOV Hostivice, č. j. ŽP/MEUC-059019/2010/V/Zel-R 

Příloha č. C – Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem rtuti ze zubařské ordinace do 
splaškové kanalizace – č. parc. st. 13, kat. ú. Hostivice, č.j. ŽP/MEUC-036944/2009/V/Zel-R 

Příloha č. D – Kvalitativní údaje Litovického potoka v odběrném profilu před retenční nádrží 
Strnad za období 2001 až 2010 (dle údajů uvedených na www.lesypraha.cz) 

 

Přílohy A. až C. jsou převzaty z Vodohospodářského informačního portálu MZe České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 


