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ČÁST B 

ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

B. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B. I. 1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO KATEGORIZACE 
 
 
Rozšíření a intenzifikace ČOV Hostouň 
 
Podle zákona se jedná o záměr zařazený v příloze č. 1 pod kategorii II, bod 1.9 – Čistírny 
odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 
5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 
500.   
 
Předmětem záměru je rozšíření a intenzifikace ČOV Hostouň na kapacitu 4 000 EO. Záměr 
tak nedosahuje kapacity vyžadující zjišťovací řízení, ovšem vzhledem k potenciálnímu 
možnému ovlivnění EVL Zákolanský potok (Natura2000) je zpracováno toto oznámení EIA, 
protože bylo Krajským úřadem Středočeského kraje požadováno provedení zjišťovacího 
řízení. 
 

B. I. 2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU    
 
Záměrem je navýšení kapacity stávající ČOV Hostouň formou intenzifikace technologie a 
realizace nové linky čištění. 
 
V současné době je realizována ČOV 2050 EO tvořená 2 paralelními linkami biologického 
čištění (systém R-D-N). Na tuto ČOV je připojena jednotná kanalizace z obce Hostouň a 
oddílná kanalizace z obce Pavlov. Vyčištěné odpadní vody jsou a budou vypouštěny do 
recipientu – Dobrovízského potoka. 
 
Záměrem je realizace další linky ČOV Hostouň a pomocných technologií zvyšujících účinnost 
čištění odpadních vod tak, aby navýšená kapacita ČOV postačovala pro čištění odpadních 
vod produkovaných v rámci rozvojových ploch v obci Pavlov (Obytný soubor Zahrady, 
logistický park Pavlov). Je uvažováno s navýšení kapacity ČOV na celkem 4100 EO, tedy 
zvýšení kapacity o 2050 EO proti stávajícímu stavu. V projektu ČOV jsou již akceptovány 
doporučení z Hodnocení NATURA 2000, kde jsou navržena technická opatření zajišťující 
minimalizaci dopadů rozšíření ČOV na EVL Zákolanský potok. 
 

B. I. 3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)    
 
Kraj: Středočeský kraj 
Správní obec: Hostouň 
Katastrální území: Hostouň 
NUTS 4: Praha - západ (CZ020B). 
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OBRÁZEK 1: MAPA UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU Z HLEDISKA ŠIRŠÍHO OKOLÍ 
 
 
Záměr je lokalizován na pozemcích p.č. 2699, 2700 a st. 514, vše k.ú. Hostouň. Nová 
výstavba záměru proběhne na ploše cca 3.700 m2. Vlastní technologie ČOV je umístěna ve 
stávajícím areálu ČOV Hostouň, na pozemku p.č. 2700 za hranicí areálu jsou pak umístěny 
pomocné technologie – terciální stupeň čištění tvořený zemním filtrem a kořenovou ČOV. 
 
Lokalita vybraná pro uvažované zařízení se nachází zcela mimo obytnou zástavbu v areálu 
stávající ČOV Hostouň a v její bezprostřední blízkosti. Umístění záměru je patrné 
z přehledné mapy na obrázku č. 1 a z detailního leteckého snímku na obrázku č. 2.  
 
Využití pozemků nekoliduje s žádnými regulativy Územního plánu velkého územního celku 
Středočeského kraje.  
 
Areál ČOV je napojen stávajícím výjezdem na místní komunikaci III/ 0075  Hostouň – Běloky 
- Středokluky.  
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OBRÁZEK 2: UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU V KATASTRU OBCE 
 
 

B. I. 4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 
 
Záměrem je realizace nové čistící linky ke stávající lince ČOV Hostouň a intenzifikace 
stávající ČOV. Dojde tak ze zvýšení kapacity ČOV Hostouň ze stávajících 2050 EO na 4100 
EO. Pro dosažení zvýšené kvality čištění bude k ČOV doplněn terciální stupeň čištění 
formou zemního filtru a kořenové čistírny. Tím bude zaručeno dosažení zvýšené kvality 
čištění pro omezení vlivu provozu ČOV na recipient, který je součástí EVL soustavy 
NATURA2000. 
 
Jako kumulaci lze teoreticky uvažovat jakékoliv vypouštění vod do toku Dobrovízského, 
případně do Zákolanského potoka. Kumulace s ostatními zdroji znečištění v potoce je 
popsána dále v textu, zejména v příloze 3 a v kapitole D. 
 
Záměr samotný nekoliduje ani s dalšími záměry. Záměr je v souladu s Územním plánem 
obce Hostouň.  
 
 

B. I. 5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ 
PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ    
 
Realizace záměru je vyvolána rozvojem obce Pavlov a Hostouň. Z větších záměrů 
připravovaných v těchto lokalitách lze jmenovat konkrétně záměry výstavby obytného 
souboru Zahrady Pavlov a logistického parku Pavlov. 
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Umístění ve stávajícím areálu ČOV umožňuje využít stávající kanalizační infrastrukturu, která 
je dostatečně dimenzována a také některé technologické celky stávající ČOV. 
 
Technologie je navržena tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň čištění odpadních vod a aby 
byl minimalizován vliv z vypouštění odpadních vod na recipient. To je nutné především 
s ohledem na EVL Zákolanský potok s populací vzácného Raka kamenáče. 
 
Záměr je předkládán v jedné lokalizační i technologické variantě, která již respektuje 
doporučení posouzení NATURA 2000. 
 
 

B. I. 6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
 

B. I. 6. 1. TECHNICKÝ POPIS ZÁMĚRU 

 
II. etapa ČOV je navržena jako biologická čistírna s mechanickým  a biologickým  stupněm, 
včetně dočištění na mikrosítě a s odstraněním fosforu. Část  průtoku  (80 % Q) bude 
přečerpávána na dočištění na zemní filtr a bazény kořenové ČOV, které tvoří terciální stupeň 
čištění. Po dokončení 2. bloku  ČOV  bude celkový projektovaný výkon  4100 EO. 
 
Celá ČOV  bude čistit tato množství vod: 
 
Qd = 574 m3/den =  6,6 l/s ,       Q měs. =  22 000 m3/měs,        Qrok =220 000 m3/r   
 
Kvalita vyčištěné vody na odtoku je garantována na lepší úrovni  než současné  
vodohospodářské  rozhodnutí z ledna 2011, a lepší než je aktuální BAT technologie:  
                  “p” hodnoty                       “m” hodnoty  
   CHSK                                                          60 mg/l                            100 mg/l 
   BSK5                                                          14 mg/l                             20 mg/l  
    NL                                                              18 mg/l                             25 mg/l  
  
                                                   „průměr“                           „m“ hodnota  
    N-NH4

ˇ+                                      8 mg/l                               15 mg/l  
    Pcelk                                           2 mg/l                                5 mg/l  
 
Produkce kalu  je uvažována  v objemu 120 kg/den (KS 100 %),  přebytečný kal bude 
nejdříve  odveden do  provzdušňovaného stabilizačního kalojemu, kde se zvýší koncentrace 
kalu na 4%  (množství bude činit 2,3 m3/den). Kal bude následně přečerpán do zásobního 
kalojemu pod  odstředivkou.  Odstředivka  zajistí  odvodnění na 25 % KS.  Je uvažováno s 
odvozem  kalu v přepravních kontejnerech  na blízkou kompostárnu v obci Kyšice, nebo 
jinou smluvní koncovku. 
   
Oplocení a příjezdová komunikace ČOV zůstávají beze změny. Podél nových objektů budou 
vybudovány zpevněné plochy z bet. dlažby  a  u objektu kalového hospodářštví  a hrubých 
česlí na přítoku budou  nové asfaltové plochy. 
 
Ochranné pásmo ČOV s umístěním čistících jímek mimo objekt  činí 100 m. 
 
V současné době je stávající ČOV plně postačující pro čištění odpadních vod ze stávající 
připojené zástavby Hostouně a Pavlova. Napojeno na ČOV je 95 % současné zástavby. 
Stávající stav je dimenzován pro 2050 EO, a využití ČOV je 75 %. Takže další rozvoj obcí je 



      Oznámení záměru  dle  přílohy č. 3 “Rozšíření a intenzifikace ČOV Hostouň“ 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov      12 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

možný pouze po navýšení kapacity ČOV Hostouň. Areál stávající čistírny je dostatečně 
rozsáhlý pro návrh II. etapy – provozní objekt výstavby ČOV.  
 
Dle technické dokumentace (Fiala 2011) budou v rámci hodnoceného záměru na ČOV 
Hostouň připojeny odpadní vody zejména od 2 investorů, nových soukromých výstaveb 
rodinných domů v Hostouni a Pavlově, nových mateřských škol a nových komerční ploch: 
 
1/.  Investor fa. QEQ  plánuje  v průběhu tří etap realizovat postupně celkem 325 bytů. V 1. 
roce výstavby  bude realizováno pouze max. 50 RD, následně více, t.j. 60 až 80RD/r. Postup 
výstavby bude záviset na zájmu o RD. Celkem je uvažováno s 1100 obyv.  do r. 2015.  
 
Současně  zde proběhne následující výstavba : 
Mateřská školka (2 třídy) 
Komerční plochy:  215 m2 

 
2/. Druhý investor fa. Quelfor  a.s. plánuje následující stavby:  skladové plochy, 
administrativa - předpokládaný cílový stav ..............  530 EO.  
 
Současná  situace  + výhled v zástavbě  obcí  Hostouň + Pavlov + aktuální počty obyvatel 
(Fiala 2011):  
  
Pavlov - počet občanů k trvalému pobytu.............   115  obyv. (včt. dětí) 
              - rekreanti v chatách (32.ev. č.).............   50 obyv. 
              - probíhá výstavba nových RD (5  nových RD á 4 os.)  20 obyv. 
              - aktuální  je  zahájení  výstavby cca    5 RD   
Hostouň - počet občanů s trvalým pobytem...........   1000 EO (vč. dětí) 
              - rekreace  ( pouze  3RD)  
              - v obci je škola  (1. až 9. třída)  ...............pro   70  dětí vč. okolních obcí 
              - probíhá výstavba nových RD (15  nových RD á 4 os.) = 60  obyv 
              - připravuje se  zahájení  výstavby  30 RD  =    cca  120 obyv. 
 
Projektované kapacity  ČOV - II. et.: 
 
Celá  ČOV  Hostouň (II.etapa) je tedy projektována na vyčištění odpadních vod od  4100 EO. 
V zásadě  se bude jednat  o  zvýšení  množství odpadních  splaškových vod  na 2-násobek 
současného stavu. Vzhledem k tomu, že budou z Pavlova (kde je a bude oddílná kanalizace) 
přiváděny pouze splaškové vody, dojde  pouze k malému navýšení množství Q o přítoky 
Qspl.  Výrazně se však zvýší průměrná koncentrace znečištění na přítoku. 
 
V obci Hostouň je stávající jednotná kanalizace na 75 % plochy intravilánu. Probíhající  
výstavba RD v Hostouni probíhá převážně na plochách, kde je realizována oddílná 
splašková kanalizace (jedná se o výstavbu U Přehrady a na Posvícenském nám.) 
 
Bilance  množství a znečištění na přítoku do areálu ČOV: 
 
Množství přívalových dešťových vod vzroste minimálně, plocha intravilánu   
odkanalizovaného do jednotné kanalizace zůstává stejná. Malý nárůst v množství dešť. vod 
bude však způsoben opravou několika stávajících místních  komunikací (místo štěrkového 
povrchu  bude asfaltový).  Obdobně  na  soukromých pozemcích RD  trvale  probíhá  úprava  
dvorků na  dlážděné parkovací  plochy  pro auta. 
 
Průměrný očekávaný přítok odpadních vod Qd = 4100  x 120 l/os.den x 1,15 = 574 m3/den = 
23,9 m3/hod = 6,6 l/sec 

     
Qd.max =  1,4 x 574 m3/den =  804 m3/den = 33,5  m3/hod = 9,3 l/sec 
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Qh.max = 804/24  x  2,1 =  70,3  m3/hod  =  19,5  l/sec   
   
Q rok =   220  000 m3/rok  
     
Qměs =   22 000 m3/měs. 

 
Technologie ČOV je navržena na 4100 EO, tj. na produkci znečištění dle 91/271/EEC) u EO  
=  t.j. BSK5 = 60gr/den, CHSK = 120 gr/den, NL 55 gr/den, Ncelk. 11 gr/den, Pcelk. 2,5 
gr/den. 
 
Na přítoku do objektu rekonstruované ČOV, po připojení všech návrhových obyvatel, je tedy 
možno očekávat následující parametry znečištěných vod: 
 
     BSK5 ...................... 246,0   kg/den ..............  90,0  t/rok 
     CHSK ..................... 492,0   kg/den ............. 180,0 t/rok 
     NL ........................... 226,0   kg/den..............  82,5 t/rok 
     Ncelk ......................... 45,2   kg/den .............  16,5 t/rok 
     Pcelk .......................... 10,2  kg/den ..............    3,75 t/rok 
 
 
Popis technologického návrhu ČOV 
 
S ohledem na  současný  optimální provozní stav v čištění na ČOV Hostouň  navrhujeme 
realizovat  tutéž  technologií R - D - N  jako dnes, doplněnou o anoxický selektor.  
 
V regenerační zóně (R) dochází k „vyhladovění“ bakterií odpovědných  za odstraňování  
organického znečištění. V  selektoru   dochází po smíchání  „vyhladovělého kalu“  s odpadní 
vodou  za anoxických podmínek k vytvoření optimálních  podmínek k rychlé biosorpci 
(odstranění CHSK).  Současně dochází i k potlačení tvorby  vláknitých bakterií. Nitrifikační 
reaktor  pracuje obdobně jako  v klasické aktivaci.  Protože je však  v našem  systému  R-D-
N  značná část kalu uložena v regeneraci je nutno sledovat objem a koncentraci biomasy v 
aktivaci.  Koncentrace biomasy  je  možno  zvýšit   recirkulačním poměrem  vratného kalu  
(resp. i   kalem v  intern. reciklu).  Koncentrace kalu  v nitrifik. tanku  je limitována kapacitou 
dosazovacích nádrží. V denitrifikačnim reaktoru jsou přitékající dusičnany z regenerace  a 
dusičnany  přicházející  interním recyklem  z aktivace  redukovány na plynný dusík.  Nutným 
předpokladem pro kompletní denitrifikaci  je dostatek  vhodného substrátu.  Platí, že 
množství  CHSK potřebného pro denitrifikaci 1 mg dusičnanového dusíku je = 8,6 mg/l . 
 
Pro novou výstavbu ČOV II. et.  uvažujeme:  
 
Na přítoku bude doplněn lapák štěrku a s větším AKU prostorem, který dnes schází, 
zejména při větším dešti. Na přítoku surových odpadních vod bude nutno vybudovat  
rozdělovací objekt, který   umožní rozdělit přítok odpadních vod v požadovaném poměru  1 : 
0,5 (pouze 1. nový koridor ve funkci) nebo 1 : 1 (2. nové koridory ve funkci). Dále bude 
potřeba vystavět 2 další biokoridory se stejným mechanickým stupněm (včetně jemných 
strojních česlí a vert. lapáku písku. S ohledem na velmi komplikované základové poměry  
uvažujeme s realizací stavební části rovnou na projektovaný nárůst 4100 EO. S ohledem na 
zdvojnásobení množství připojených EO dojde ke srovnatelnému zdvojnásobení  koncentrací 
všech ukazatelů na přítoku. Výkon mechan. i biologické části bude  dvojnásobný. V době 
dešťového nátoku bude čistírna na biologii čistit   
      
Q max.dešť.  = 17   l/s.   
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S ohledem na  zdvojnásobení výkonu bude nutno řešit i kalovou koncovku, protože množství   
odváženého kalu (4 % kalové sušiny) by bylo již cenově neúnosné. Kalovou koncovku 
navrhujeme řešit  odstředivkou, která  výrazně zmenší množství produkované  a odváženého 
kalu  vzhledem k  odvodnění kalu na  25 % KS. Celkově se tedy sníží dopravní zatížení 
okolí. 
 
Stávající  i  nová ČOV bude  vystrojena lepším  systémem M a R  tak, aby  došlo ke zlepšení  
regulace a monitorování Q a sledování koncentrace volného kyslíku O2 a teploty vody.  Je 
navrženo doplnění kontinuálního měření O2 do nitrifikačních jímek nové i stávající ČOV. To 
umožní  přes  frekvenční měnič regulovat výkon dmychadel. Současně bude do všech 
koridorů dávkován síran železitý  pro snížení  fosforu (Pcelk.) ve vyčištěné vodě. Na přítoku  
odpadních vod  do ČOV I. et. resp. II. et.  budou snímače teploty vody s vyhodnocením a 
záznamem.  
 
Stávající i nová ČOV bude pracovat v režimu R-D-N (s předřazeným anoxickým selektorem), 
který  umožňuje  kdykoliv přejít na  jednoduší režim D-N.  Budou využívány všechny dobré 
zkušenosti z dosavadního provozu. S ohledem na potřebu ještě lepšího odstranění  
amoniaku  a  Ncelk. bude proveden interní  recykl, který umožní ještě spolehlivější snížení 
koncentr. N-NH4 ve vyčištěné vodě. Toto opatření je  levné a  spolehlivé. Interní recykl bude  
doplněn i na staré ČOV - I. et.               
 
Třetí stupeň čištění je navržen pro snížení zbytkové koncentrace NH4

+. Je navržena 
realizace zemního filtru  a kořenové  ČOV. Ve výpočtové části uvažujeme  se zatížením dle  
ČSN 75 6402 = u dočištění 1 m2 /EO. Celkem tedy  bude na terciálním stupni dočištěno 60 
až 75 % vypouštěných vod tedy cca 3000 EO.  
 
Na odtoku uvažujeme s kvalitou vypouštěných vod, která je u některých ukazatelů  
ještě lepší než současné platné rozhodnutí  č.j.  OŽP/ 7253/10-6 Ko z 26.1.2011.  
 
   „p“ hodnoty      “m“ hodnoty                   
          CHSKCr               60 mg/l                     100 mg/l                          
          BSK5       14 mg/l                       20 mg/l                              
          NL                        18 mg/l                       25 mg/l                               
  
                                       “ průměr“                   „m“                              
          N-NH4                     8 mg/l                     15 mg/l                           
          Pcelk.                      2 mg/l                       5 mg/l                             
 
Garantovaná účinnost čištění je  u BSK5  96,0 %.   
 
 
Technický popis zařízení 
 
Na přítoku  do areálu bude  doplněn  nový lapák  štěrku (s AKU objemem) +  hrubé česle  
(6 cm) na  zachycení větví. Následuje rozdělovací objekt  (2 : 1   a následně  1 : 1)  + Pars. 
žlab pro měření Qpřít.  
 
 Mechanický stupeň  
   - lapák štěrku  + hrubé ruční česle, šířka mezery 2 cm 
   - odlehčení do dešťové zdrže (pouze při dešťových přítocích) Objem  V = 92,4 m3 
   - jemné strojní česle  + šnek na shrabky (na obtoku ruční česle) 
   - vertikální lapák písku  φ  800mm, hl. 3,9 m  s  vytěžovací mamutkou písku + pračka  písku 
 
 Biologie je dělena na 2 biokoridory: 
   - anoxický selektor  2 x 10 m3 (míchání hrubou bublinou) 
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   - denitrifikace  2 x  55,0  m3. Objem  V = 110 m3  (míchání   vert. míchadlem) 
   - aktivace  2 x 107,5 m3. Objem V = 215 m3  (s jemnobub. aerací ASEKO nebo Fortex ) 
   - dosazovací nádrž   2 x 30,0 m3.  Objem V =  60,0 m3 . Plocha 2 x 17,6 m2.  
   - regenerace kalu je společná  1 x 86,1 m3.  (s jemnobublinou aerací ) 
   - Pars. žlab  na odtoku pro měření Q.  
 
Terciální stupeň čištění: 
   - dočišťovací mikrosítový filtr pro stáv. ČOV I. et. + projekt. ČOV II. et.  
   - odstraňování fosforu  dávkováním  síranu železitého  
   - 60  %  až 75 %  Qden (6,6 l/s) vyčištěných odpadních vod (z nového + stávaj. čistícího  
     bloku)  bude dočištěno na  zemnim filtru (45 % na 1870 m2) a na  kořenových ČOV   
     (25 % na 905 m2). 
 
 Samostatně pak objekty kalového hospodářství 
 
   - regenerační  nádrž kalu   70,0  m3   zařazena do čistícího režimu R-D-N  u ČOV II. et.  
   - kalojem  s objemem V = 140,0  m3 (středobublinná aerace Fortex) 
   - odstředivka   
 
Projektovaná kalová koncovka uvažuje s osvědčeným strojním zařízením, kontejnerem  na 
odvoz kalu. 
 
 - odvodnění kalu  (4 % KS) na 25 % na odstředivce typ 250 z 1. Brněnská strojírna, Velká 
Bíteš 
 - odběr odvodněného kalu (25 % KS)  zajišťuje kompostárny Hospodářský dvůr Kyšice 
 - vrata  pro odvoz kontejneru   Š = 3,3 m.  H = 2,7 m (možná ještě lépe 3,0 m)  
 - kontejner musí být uložen v temperované místnosti, aby kal nenamrzal 
 
Fugát z odstředivky  (koncentrace N-NH4 je = cca 50 mg/l ) se vrací  do čistícího procesu (do 
jímky regenerace kalu).  Pro případ poruchy odstředivky je řešeno  i odčerpávání kalu ze dna 
kalojemu FEKA vozem.  
 
Potřeba vzduchu: 
 
Stáv. ČOV I. et. má 3 ks dmychadel Robuschi s výkonem Q = 222 Nm3/hod, tlak 50 kPa. 
Projektovaná ČOV - II. et. bude mít 2 ks dmychadel (např. Kubíček)  s výkonem Q = 270 
Nm3/hod + tlakem  50 kPa.  Ovládání dmychadel bude řízeno automaticky dle údajů 
kyslíkových sond. 
 
Produkce kalu: 
 
Množství přebytečného kalu  bude v ČOV - II. et.  = 2,3 m3/den při koncentraci 4 % kalové 
sušiny. Velikost kalojemu je navržena na 60 dní zdržení, takže 140 m3. Produkce 
odvodněného kalu je vypočtena cca 120 kg/den (100% KS) tedy celkem cca 175 t/rok. 
 
Stroje a zařízení: 
 
česle hrubé, ruční na přítoku do areálu, mezerovitost  česlic = 6 cm,   
                              Průtok přes česle  50 l/s......................................................................  1 ks  
 
česle hrubé, ruční  za rozdělovacim objektem, mezerovitost  česlic = 3 cm,   
                             Průtok přes česle  25 l/s......................................................................  2 ks  
 
česle strojní , mezerovitost  česlic = 3 mm,  Průtok přes česle  4 l/s 
                                             0,37 kW (400V, 50 Hz).......................................................  1 ks  
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dopravník shrabků    ............................0,75 kW, (400V, 50 Hz).............. ...................  1 ks  
  
česle ruční  na obtoku strojních česlí,  mezerovitost  česlic = 1,5 cm,   
                                    Průtok přes česle  6,5 l/s ..............................................................  1 ks  
    
lapák písku, vertikální, vnitřní průměr  800 mm,  hloubka  3,5 m ....................................... 1 ks  
                             Vystrojen   vytěžovací mamutkou písku  ............................................... 1 ks  
                              přívod vzduchu k mamutce + na kypření přes selenoid. ventily........ ………..2 ks  
    
kompresor , výkon 22 Nm3/hod, Tlak 10 bar. , 3 kW (400V, 50 Hz).............. ..................... 1 ks  
 
selenoidový ventil DN 20, ............................................................................................  4 ks  
    
míchadla  vertikální v DeN .................0,25 kW,  (400V, 50 Hz).................................  2 ks  
    
dmychadla   pro aktivaci    ..................5,5 kW ,  (400V, 50 Hz ) 
                                                                 výon Q = 270 Nm3/hod, tlak = 50kPa................. 2 ks    
    
čerpadlo v dešť. zdrži ..........................1,93 kW, kW, (400V, 50 Hz) .... ...................  1 ks    
    
Odstředivka  vel. 250,  Výrobce Velká Bíteš  
              - váha = 700 kg,   rozměr  L = 2300mm,  Š = 600 mm, H = 1900 mm ............ ………..1 ks  
    
Rozmíchání POF  (polyflokulant) je zajištěno v  nádobě s míchadlem  RN 600, 
               objem 600 l,    H = 1,9 m ,  φ 1100 mm.............................................................  1 ks   
    
Kontejner MPS   Š = 2,0 m,     L = 3,4 m   
               pojezd po ocelových trubkách na ocel   traverze    I  č. 24................................ ………..1 ks  
    
Odstraňování fosforu, plastový kontejner  v ocel. rámu, objem 1 m3 .................................. 2 ks  
              na    Fe2(SO4)3  - obch. název Preflok.  Síran 1,5 t 
    
Dávkovací čerpadlo, chemické , 2 hlavé,  P = 0,6 MPa....................................................... 2 ks 
 
 
Stavební řešení 
 
Bude realizována společná výkopová jáma + podkladní deska pro všechny jímky a 
dosazovací nádrž. Stavební řešení jímek je jednoduché, osvědčené na mnoha podobných 
stavbách. Celý suterén - všechny  jímky  jsou umístěny na  jedné základové desce (bez 
dilatace, pouze pracovní spáry). Pod úrovní základ. spáry je pouze prohlubeň v dešťové 
zdrži ve které je umístěno čerpadlo  pro přečerpávání zadržené vody na ČOV. Část jímek je 
otevřená s ochranným zábradlím.  Všechny otevřené jímky mají úpravu hran pro možnost  
zakrýt jímky fošnami v případě velké zimy. Stavební celek ze železobetonu z 
vodostavebního betonu při tl. stěny 30-40 cm částečně zapuštěný pod terénem. Potřebný 
tvar komolého jehlanu u dosazovacích jímek je zajištěn dodatečně spádovým betonem. 
     
 Proti "vyplavání" jímek je provedeno zajištění: 
          - rozšířením základové desky o 0,5 m kolem  dokola  a přitížením okolním zásypem 
          - umístění nadzemního provozního objektu 
          - po dobu výstavby je HPV v okolí a steklá voda ze  stavební jámy odčerpávána přes 1 
čerpací studnu 
         
Nad částí jímek  je  umístěna  přízemní  část  Provozního  objektu. 
 
Na úrovni přízemí jsou tyto místnosti: 
   11. - zóna pro obsluhu česlí,  lapáku písku 
   12. - provozní místnost pro  obsluhu  odstředivky,  obsluhu  jímek 
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   13. - dmychárna        .............................................     6,3 m2 
   14. - manipulační plošina pro obsluhu stavítek ......   5,6 m2 
   15. - stavítková   šachta ..........................................   2,3 m2 
   16. - temper. místnost pro  kontejner ....................   14,8 m2 
 
Nadzemní část obvodových  stěn  je  vyzděna  z  tepelně - izolačních cihelných bloků 
Porotherm. Bloky budou vyzděny na maltu MVC 2,5. Příčky budou z  tvárnic YTONG. Zdivo 
je ztuženo železobetonovým věncem φ  400/300.  Střecha z příhradových vazníků. Krytina 
jsou tašky Bramac na latích  a folie. Okna  plastová zdvojená,  okna   jsou  kryta   mřížemi. 
Plastová okna jsou ve vlhkém provozu vhodnější než dřevěná. Dveře jsou plechové v  
plechové zárubni. Vstupní dveře jsou plechové /z bezp. důvodů/, z venk. strany s  
nalepenými  prkénky / napodobenina dřevěných prkénkových dveří/.  
 
Omítka: Vnitřní omítka je  dvouvrstvá  /jádro  +  štuk/ s malbou  LATEX. Vnější omítka je 
dvouvrstvá štukovaná natřená akrylátovou fasádní barvou /bílý odstín/. Venkovní sokl je 
obložen kabřincem na výšku 0,5 m. Podlaha je betonová - hlazená. Na povrch navíc  
ochranný  nátěr. 
    
Provozní objekt + jímky ČOV II. et.  má  sníženou ± O na 324,80 a je tedy snížena o - 15 cm 
oproti stáv. terénu a stáv. vnitroareálové  asfalt. komunikaci. Manipulační plocha pro vjezd   
kontejnerových vozidel  bude odvodněna  ekodrénem  s odtokem  do dešť. zdrže. 
 
Propojovací potrubí 
 
Jedná se o propojovací  gravitační  potrubí a výtlačné rozvody uvnitř  areálu ČOV.  
 
Obsahuje : 
  - kanalizační gravit.potrubí přítokové   /kanalizační PVC/ 
                               odtokové            " 
                               obtokové            " 
  - vodovodní  tlak. potrubí   provozní vodovod  /rPE tlak./ 
 
Propojovací kolektor 
Mezi  stávající provozní budovou a  novou provozní budovou  nad jímkami ČOV - II. et.   je 
navržen  trubní kolektor  provedený z beton. prefabrikátů. Kolektor bude sloužit pro trubní 
(převážně kalové) potrubí mezi stabilizačním  kalojemem v I. et. a AKU  kalojemem pod 
odstředivkou v II. et. .  Kolektor  bude využit i pro kabeláže silové resp. signalizační.   
 
Elektro  přípojka 
Na základě posouzení ( fa. Jerman Kladno) současný jistič 50 Amp. vyhovuje i pro další 
etapu ČOV II. et. Pro ovládání  obou čistících linek bude nainstalován nadřízený rozvaděč, 
který nepřipustí současné spuštění 2 dmychadel v obou čistících linkách t.j. I. et. + II. et.  
Hlavní rozvaděč bude také bránit  současnému startu většího počtu dmychadel. 
  
Vnitroareálová komunikace 
Prodloužení a rozšíření komunikace uvnitř areálu musí zajistit  vjetí, otočení  a vyjetí cisterny 
s kalem (V  = 8 m3) a manipulaci kontejnerových vozů. Poloměr otáčení je  min. 8 m. Povrch 
vozovky bezprašný - asfaltový. Šířka vozovky v areálu je 4,0  m.                                              
 
Skladba vozovky: 
            asfalt. koberec AB - jemná tl. 4 cm .....   40 mm 
            recyklát           ......................    80 mm 
            štěrk 32/63 .............................   150 mm 
            netříděný štěrkopísek tl. 150 mm ........  150 mm 
            nebo místní materiál "perka".......   200 mm 
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                                                 —————————— 
                            celkem                      420 mm 
 
Podél komunikace jsou betonové obrubníky t.j. bet. prefabr. obrubníky ABO 1-15 dl. 1m  
osazené  do  bet.  lože  z navlhlé bet. směsi. 
 
Výstavba  mimo současný oplocený areál ČOV.                                              
Mimo současný areál ČOV Hostouň - I. et. budou umístěny objekty tercierního dočištění. 
Jedná se o velké pole zemního filtru  umístěné na současném násypovém tělese nad  KAN 
přivaděčem. Pro  obsluhu stáv. KAN přivaděče je nad zemnim filtrem  umístěna i obslužná 
komunikace. Zemní filtry v ploše 1870 m2. Filtrační vrstva v tl. 1 m, frakce 2 mm až 4 mm. 
Krycí vrstva z ornice v tl. 04 m až 0,6 m. Rozvodné i sběrné potrubí plastové DN 100, s 
otvory. Sběrný drén opatřen větrací hlavicí (+ 0,6 m nad terén).  Celý zemní filtr je umístěn v 
nepropustné vaně vyložené  z PVC folie tl. 1 mm (pod  a nad folií je geotextilie). 
 
Mimo trasy obslužné komunikace  jsou pak umístěny  kořenové ČOV. Bazény kořenových 
ČOV s plochou 905 m2 s horizontálnim podpovrchovým prouděním. Plocha k dispozici je  
rozdělena do 8-mi bazénů  s plochou 70 m2 až 220 m2.  Poměr  D : Š  je cca  1 : 1.  Nezbytný 
sklon dna  1%. Výška filtrační náplně je cca 80 cm, frakce 4mm až 8 mm.  Obvykle kačírek.  
Nátoková + sběrná zóna má větší frakce než vlastní filtrační část. Těleso vegetačních 
čistíren (bazénů) je od okolního  terénu  vodotěsně odděleno. Provedení opět z PVC folie tl. 
1 mm (pod a nad folií je geotextílie). Na odtoku z kořenové ČOV je spec. šachta se 
vzdouvací armaturou  pro možnost manipulovat s hladinou v době  zimy.  
     
Obslužná komunikace podél stávajícího KAN přivaděče s příjezdem od státní komunikace je 
uvažována jako panelová, pro případ rozebrání po zanesení zemního filtru. Šířka  je 3,0 m.  
Panely jsou uloženy do pískového lože. Celková plocha obslužné komunikace je = 280 m2.  
 
Oplocení celého areálu s terciálním dočištěním bude provedeno z pletiva napnutého do ocel. 
sloupků á 3,0 m. Celková délka oplocení 540 m.  
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B. I. 6. 3 POČET ZAMĚSTNANCŮ 

 
Obsluha bude prováděna stávajícími pracovníky. Vzhledem k vysoké míře automatizace 
není předpokládána zvýšená potřeba pracovní síly pro obsluhu. Údržba zařízení je 
prováděna na základě smlouvy s externími servisními organizacemi. 
 

B. I. 7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO 
DOKONČENÍ 

 
Předpokládaný termín zahájení a realizace záměru a jeho dokončení je 1/2012 - 12/2012. 
         
 

B. I. 8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ  
 
 
Kraj:  Středočeský kraj      Krajský úřad - Středočeský kraj  

Zborovská 11,  
150 21 Praha 5 

 
Obec:   Hostouň  Obecní úřad Hostouň 

Kladenská 119 
273 53 Hostouň  

 
Obec s pověřeným úřadem – stavební úřad: 
 
     Statutární město Kladno - stavební úřad 
                nám. Starosty Pavla 44  

27252 Kladno 
 
 

B. I. 9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ DLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH 
ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT. 

 
 
Závěr zjišťovacího řízení k oznámení vlivu záměru na životní prostředí  
Krajský úřad Středočeského kraje, obor životního prostředí  
 
Územní a stavební rozhodnutí 
Městský úřad Kladno – Stavební úřad 
 
Územní a stavební rozhodnutí a vodoprávní souhlas dle  zákona č. 254/2001 Sb. (vodního 
zákona) s vodohospodářskou stavbou 
Městský úřad Kladno – vodoprávní úřad 
 
Povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod  
Městský úřad Kladno – vodoprávní úřad 
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Povolení k provozu středního zdroje znečišťování ovzduší  
Krajský úřad Středočeského kraje 

 B. II. ÚDAJE O VSTUPECH 
 

B. II. 1. PŮDA 
 
Záměr je realizován jednak ve stávajícím areálu ČOV a jednak mimo tento areál na 
násypovém tělese stávajícího kanalizačního přivaděče.  
 
Záměr bude realizován na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako orná půda. 
Vyjmutí půdy ze ZPF dosud nebylo provedeno. 
  
Orná půda na pozemku p.č. 2700 je zařazena jako BPEJ 16 200, tj. jedná se o půdu ve 2 
třídě ochrany ZPF. Orná půda na pozemku p.č. 2699 je zařazena jako BPEJ 16 200 na ploše 
4978 m2 a BPEJ 16 100 na ploše 526 m2. BPEJ 16100 spadá do I.  
 
Celková plocha záměru bude cca 3.700 m2. Podrobnější umístění záměru je uvedeno na obr. 
3 a detailní výpis dotčených pozemků, včetně jejich druhu, BPEJ, třídy ochrany a vlastníků je 
uveden v tabulce č. 7. 
 
TABULKA 1: DRUHY POZEMKŮ DOTČENÝCH ZÁMĚREM 
č.parc druh 

pozemku 
výměra 
pozem
ku [m2] 

kód 
BPEJ 

třída ochrany 
zemědělské půdy 
MP MŽP 
OOLP/1067/96 

zábor 
pozemku 
záměrem 
[m2] 

vlastník 
pozemku 

v souladu 
s ÚP 

2699 Orná 
půda 

5504 16200 
16100 

II. třída (4978 m2) 
I. třída (526 m2) 

740 (220 m2 
I. třída, 520 
m2 II. třída) 

Obec 
Hostouň 

ano 

2700 Orná 
půda 

10000 16200 II. třída 
 

2960  Obec 
Hostouň 

ano 

celke
m 

 15504   3700   

 
V prostoru pozemků pod ochranou ZPF bude provedena skrývka ornice a podorniční vrstvy o 
mocnosti 0,25 – 0,51 metru. Celkem bude skryto 1850 m3 orniční a podorniční vrstvy, která 
bude využita v souladu s požadavky orgánu ochrany ZPF, částečně na lokalitě, částečně 
bude odvezena např. na rekultivaci neplodné půdy, apod. 
 
Realizace záměru si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa, ani nezasáhne do 
ochranného pásma lesa.  
 

B. II. 2. VODA 
 
K provozu ČOV není třeba technologická či chladící voda. 
 
Celkem odhadujeme, že ročně bude spotřebováno okolo 300 m3 vody jako technologické 
k oplachům, apod.  
 
Jako sociální zázemí bude využíváno stávající zázemí ČOV. Spotřeba pitné vody se proti 
stávajícímu stavu nezmění.   
 
Požární voda bude zajištěna ze stávajícího rozvodu. 
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B. II. 3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 
 

OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE 

 
Během stavby budou spotřebovány běžné stavební hmoty a materiály. Přesné množství 
těchto hmot není zatím specifikováno. 
 
V provozu ČOV jsou spotřebovávány běžné suroviny a chemikálie využívané při čištění OV – 
jedná se především o flokulanty, maziva pro stroje, síran železitý (odstraňování fosforu) 
v obvyklých množstvích (desítky kg, max. první stovky kg za rok).  
 
 

ELEKTRICKÁ ENERGIE A ZEMNÍ PLYN 

 
Intenzifikace a rozšíření ČOV Hostouň povede ke zvýšení spotřeby elektrické energie. 
Stávající přípojka   elektr. energie  pro ČOV Hostouň  je připojena kabelem 1-AYKY 4B x 50 
mm2 uloženým v zemi v délce cca 380 m. Ve vstupním zděném kiosku  je umístěn  jistič 3 x  
50 A. V dokumentaci GDT (skuteč. provedení) z 02/2004  je uváděn  pro ČOV I. et. celkový 
odběr:  Pi = 28,4 kW, Ps = 18.2 kW .  Rozvod je 3 PEN 50 Hz, 230/400 V / TN-C. 
 
Pro výstavbu  nové ČOV II. et. nebude třeba posilovat  stáv. venkovní elektro přípojku.  
Pouze uvnitř areálu (za vstupním jističem a elektroměrem) bude umístěn podružný 
elektroměr + staveništní rozvaděč  pro GDS. 
 
Pro budoucí provoz celé ČOV I. + II. et. je vyčíslen Pi = 66 kW (Ps = 42,4). Navýšení 
dostavbou II. etapy ČOV tak činí pro Pi = 38 kW resp. Ps = 24,2 kW. Bylo provedeno 
posouzení kapacity  stávající elektro přípojky.  Posouzení  provedl  specialista  prof. elektro ( 
Ing. Jerman  z fy. Elektro - Kladno). Současný  jistič  50 A.  vyhoví i pro  další etapu ČOV a 
její intenzifikaci. 
 
Pro ovládání obou čistících linek bude nainstalován nadřízený rozvaděč, který nepřipustí  
současné spuštění  2 dmychadel v obou čistících linkách t.j. I. et. + II. et.  Hlavní rozvaděč  
bude také bránit  současnému startu  většího počtu dmychadel. 
 
Zařízení nevykazuje spotřebu zemního plynu. 
 

B. II. 4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 
 
 
Areál ČOV je napojen na stávající silnici III/0075 Hostouň – Běloky – Středokluky. Tento 
výjezd bude využíván i po zprovoznění II etapy ČOV a její intenzifikaci. Intenzita dopravy 
není na předmětné komunikaci  sledována (sčítání dopravy 2005). 
 
Etapa výstavby: 
 
V etapě výstavby bude nutno především počítat s odvozem části ornice skryté z prostoru 
stavby. Lze očekávat odvoz cca 1850 m3 orniční a podorniční vrstvy. ½ tohoto množství 
bude využita v místě stavby, předpokládáme tedy odvoz 925 m3 zemin (1387 t). Během 
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stavby bude dále nakládáno s výkopovou zeminou ze stavební jámy vlastní ČOV. 
Předpokládáme odvoz dalších cca 1000 m3 zemin (1500 t). Zemina bude odvážena 
nákladními auty po 20 t, při celkové hmotnosti odváženého materiálu cca 2887 t lze očekávat 
průjezd celkem 145 nákladních aut po 20 t. Předpokládáme odvoz 1387 t orniční a 
podorniční vrstvy za dobu cca 14 dní, tj. cca 5 TNV denně. Při výkopu stavební jámy pak 
předpokládáme odvoz celkem 1500 t zeminy za dobu 14 dnů, což představuje průjezd cca 
6,4 TNV denně. 
 
Další doprava bude realizována dovozem stavebních materiálů – TNV. Zde je 
předpokládána větší intenzita pouze v řádu několika dní při zavážení betonu při betonáži 
nádrže nové linky ČOV. 
 
Doprava běžného materiálu na stavbu představuje jednotky TNV za celou dobu stavby.  
 
Osobní doprava bude tvořena dopravou pracovníků stavby. 
 
 
Etapa provozu: 
 
Běžný provoz ČOV je spojen s dopravou související jednak s dopravou pracovníků, 
dopravou pomocných surovin (flokulant, chemikálie), dopravou spojenou se servisem 
zařízení, případně dopravou pracovníků provádějících monitoring. Tato dopravní zátěž je 
realizována osobními automobily a je zcela minimální. Předkládáme nárůst dopravy proti 
stávajícímu stavu o jednu jízdu osobního automobilu denně. 
 
Navýšení kapacity ČOV je spojeno s produkcí většího množství kalu. Vzhledem k instalaci 
nové odstředivky dojde k podstatnému snížení dopravní zátěže realizované nákladní 
dopravou. Při stávajícím stavu je přebytečný kal z ČOV dopravován při sušině cca 3% 
v cisternových nákladních automobilech na ČOV Unhošť, denní produkce cca 1,2 – 1,5 m3, 
odvoz 1 x týdně cisternou 10 m3. Po rozšíření ČOV bude kal odvodňován na odstředivce a 
při sušině kalu cca 25% shromažďován v kontejneru a následně odvážen. Produkce kalu 
bude dosahovat cca 0,48 t denně (při sušině 25%). Odvoz 1 x týdně automobilem do 12 t, či 
1 x za 14 dní TNV. 
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B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 

B. III. 1. OVZDUŠÍ 
 

 
ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
Vzhledem k tomu, že během realizace záměru budou prováděny běžné stavební a výkopové 
práce není předpokládán významný nárůst emisí během stavby.  Prašnost v průběhu prací 
bude snižována skrápěním. Pokud bude staveniště pravidelně zkrápěno, bude v době 
výstavby jediným výrazným zdrojem emisí doprava. V kapitole B. II. 3 je podrobně popsána 
intenzita dopravního zatížení v období výstavby. Zvýšená dopravní intenzita v době stavby je 
nízká a krátkodobá, emise nejsou samostatně vyčísleny.  
 

 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 
Provoz samotné ČOV je plošným zdrojem emisí. Hlavními emisními látkami jsou především 
sirovodík (H2S), amoniak (NH3) a těkavé organické látky (VCO) a pachové látky. Dále lze 
předpokládat emise z liniových zdrojů – tj. dopravy související se záměrem v době provozu. 
Z dopravy připadají v úvahu emise oxidů dusíku (NOx) a oxid uhelnatý (CO) a suspendované 
částice (PM10) a benzenu, v malém množství i oxidu siřičitého (SO2). 

LINIOVÉ ZDROJE EMISÍ 

DOPRAVA 

 

Hlavní zátěž bude představovat odvoz kalu. Ten bude probíhat po silnici Hostouň – Běloky a 
dále přes Hostouň. Za rok se odveze 839,5 m3/rok. Odvoz kalů představuje denní dopravní 
zátěž 0,153 jízdy. 
 
Výpočet emisních faktorů pro jednotlivé znečišťující látky a typy automobilů pomocí 
programu MEFA 02[12] byl proveden pro konvenční emisní faktor  a pro rychlost 80 km/h 
mimo obec, 50 km/h pro komunikace v obci. Pro příjezdovou komunikaci a simulovaný pohyb 
vozidel po parkovišti byl výpočet proveden pro rychlost 5 km/hod. Z důvodu stability výpočtu 
bylo nutno komunikace rozdělit na několik dílčích úseků o délce 100 m.  
 
Vypočtené emise jednotlivých znečišťujících látek jsou uvedeny v tabulce č. 9 na konci této 
kapitoly. Zde je nutné poznamenat, že se jedná pouze o emise z vyvolané dopravy. 
 
TABULKA 2: PŘEHLED LINIOVÝCH ZDROJŮ EMISÍ 
 

Emise [g.km-1.s-1] Komunikace / číslo 
úseku 

NOx CO SO2 PM10 benzen 

areál 0,0029878 0,0041153 0,0000016 0,0003159 0,0000632 
areál 0,0029878 0,0041153 0,0000016 0,0003159 0,0000632 
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areál 0,0029878 0,0041153 0,0000016 0,0003159 0,0000632 
areál 0,0029878 0,0041153 0,0000016 0,0003159 0,0000632 

směr Hostouň 0,0029878 0,0041153 0,0000016 0,0003159 0,0000632 

směr Hostouň 0,0029878 0,0041153 0,0000016 0,0003159 0,0000632 

směr Hostouň 0,0009522 0,0009347 0,0000005 0,0000656 0,0000192 

směr Hostouň 0,0010116 0,0006577 0,0000004 0,0000396 0,0000081 
směr Hostouň 0,0010116 0,0006577 0,0000004 0,0000396 0,0000081 

Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0009522 0,0009347 0,0000005 0,0000656 0,0000192 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0009522 0,0009347 0,0000005 0,0000656 0,0000192 
Hostouň 0,0009522 0,0009347 0,0000005 0,0000656 0,0000192 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0009522 0,0009347 0,0000005 0,0000656 0,0000192 
Hostouň 0,0009522 0,0009347 0,0000005 0,0000656 0,0000192 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 

Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 

Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 

 

PLOŠNÉ ZDROJE 

 

ČOV je dle stávající legislativy plošný zdrojem emisí a je zařazena mezi středně velké zdroje 
znečištění ovzduší. Hlavními emisními látkami jsou především sirovodík (H2S), amoniak 
(NH3) a těkavé organické látky (VCO) a pachové látky. 

 

TABULKA 3: EMISE VYBRANÝCH POLUTANTŮ – STÁVAJÍCÍ PROVOZ ČOV 

 

Emise Znečišťující 
látka 

Emise (mg.m-3) 
(g/s) 

H2S 5 0,001125 
NH3 5 0,001125 
VOC 5 0,001125 
Pachové látky 100 (OUE.m-3) 0,000045 

 

TABULKA 4: EMISE VYBRANÝCH POLUTANTŮ – ROZŠÍŘENÝ PROVOZ ČOV 
 

Emise Znečišťující 
látka 

Emise (mg.m-3) 
(g/s) 

H2S 5 0,001125 
NH3 5 0,001125 
VOC 5 0,001125 
Pachové látky 100 (OUE.m-3) 0,000045 
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B. III. 2. ODPADNÍ VODY  
 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 
Vlastní provoz ČOV produkuje minimální množství splaškové odpadní vody ze sociálního 
zázemí zaměstnanců a dále kalovou vodu ze strojního odvodnění kalu. Tyto vody jsou 
zpracovány v rámci vlastního provozu ČOV. V provozu ČOV je počítáno se zpracováním 
Z provozu ČOV bude odtékat vyčištěná odpadní voda do recipientu – Dobrovízského potoka. 
 
Stávající ČOV vykazuje velmi dobré výsledky a vysokou úroveň čištění a bez problémů 
splňuje všechny limity (povolení Magistrátu Kladno OŽP/ 7253/10-6 Ko). Vypouštěné 
množství vod ze stávající ČOV je v následujícím přehledu: 
 
 
TABULKA 5: PARAMETRY VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD – STÁVAJÍCÍ PROVOZ 
 

Q24 4 l/s  
Q (rok) 150000 m3/rok  
  „p“ hodnota „m“ hodnota množství znečištění 
  mg/l mg/l t/rok 
CHSK 70 120 10,5 
BSK 18 25 2,7 
NL 20 30 3,0 
  průměr m honota  
  mg/l mg/l  
N-NH4 8 15 1,2 
Pcelk 2 5 0,3 

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

 
  
Pro rozšířenou ČOV je uvažována následující kvalita a množství vyčištěné vody: 
 
TABULKA 6: PARAMETRY VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD – ROZŠÍŘENÍ ČOV 
 

Q24 6,6 l/s  
Q (rok) 220000 m3/rok  
  „p“ hodnota „m“ hodnota množství znečištění  
  mg/l mg/l t/rok 
CHSK 60 100 13,2 
BSK 14 20 3,1 
NL 18 25 4,0 
  průměr m honota  
  mg/l mg/l  
N-NH4 8 15 1,8 
Pcelk 2 5 0,4 

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

 
Stanovení limitů vychází z hodnot daných dle referenčních BAT technologií pro ČOV dané 
velikosti. Přísnější limity není možné v současné době stanovit. 
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Vzhledem k použité technologii terciálního čištění a separace aktivovaného kalu pomocí 
mikrosíta lze předpokládat nižší odtokové koncentrace nerozpuštěných látek, než odpovídá 
BAT. V reálném provozu lze očekávat rovněž významně nižší hodnoty znečištění v 
ukazatelích CHSKCr, BSK5, NL a dle stávající provozní zkušenosti i N-NH4. Odtoková 
koncentrace fosforu záleží především na provozování chemického srážení. 
 
 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
Během výstavby nebudou vznikat odpadní vody. V případě potřeby čerpání vody ze dna 
stavební jámy bude odčerpávána dešťová a podzemní voda. Tato voda bude odváděna 
v souladu s následným stavebním povolením např. vypuštěna dle pokynů vodoprávního 
orgánu. Bude se jednat o čistou vodu v množství max. cca 5 l/s.  
 
Sociální zázemí pracovníků stavby bude řešit její dodavatel mobilními toaletami.  
 

B. III. 3. PRODUKOVANÉ ODPADY 
 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 
V rámci provozu zařízení budou stejně jako dnes produkována pouze malá množství 
komunálních odpadů souvisejících s údržbou a provozem zařízení. Tyto odpady budou 
stejně jako dnes shromažďovány v příslušných sběrných nádobách a budou odstraňovány 
nebo recyklovány externími společnostmi. Bude se jednat zejména o běžný směsný 
komunální odpad produkovaný obsluhou zařízení v množství 0,5 t/rok (kat. číslo odpadu: 20 
03 01).  
 
Souhrnně jsou odpady produkované zařízením Intenzifikované ČOV Hostouň shrnuty 
v následující tabulce č. 7:  

 
TABULKA 7: ODPADY PRODUKOVANÉ PŘI PROVOZU ČOV 
 

Katalogové 
číslo 

Název odpadu dle katalogu odpadů Kategorie 
množ. 

(t/rok) 

08 01 11* Odpadní barvy  a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,1 

08 01 19* 
Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem 
organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných 
látek  

N 
0,1 

08 01 21* Odpadní odstraňovače barev N 0,05 
13 01 13* Jiné hydraulické oleje N 0,1 
13 02 08* Jiné motorové a převodové  N 0,1 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek – obaly od 
oleje 

N 0,1 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  

N 0,1 

16 01 07* Olejové filtry  N 0,3 

18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 180108 – 
léky z příruční lékárny s prošlou dobou expirace 

N 0,001 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,005 
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Katalogové 
číslo 

Název odpadu dle katalogu odpadů Kategorie 
množ. 

(t/rok) 

20 01 35* 
Vyřazená elektrická a elektronická zařízení obsahující 
nebezpečné složky neuvedená pod 20 01 21 a 200123 – 
monitor, počítač 

N 
0,02 

20 01 33* 
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 
160601,160602, nebo pod číslem 160603 a netříděné 
baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

N 
0,005 

16 06 01* Olověné akumulátory N 0,1 
16 06 02* Nikl-kadmiové akumulátory N 0,001 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,5 
20 01 01 Papír a lepenka O 0,4 
20 01 02 Sklo O 0,1 
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 2 
20 01 39 Plasty O 0,05 
20 01 40 Kovy O 0,3 
15 01 01 Papírové obaly O 0,05 
15 01 02 Plastové obaly  O 1 
Celkem   5,482 
 

Podle fyzického charakteru odpadu nelze některé použité materiály dále zpracovat. Tyto 
materiály budou soustřeďovány, krátkodobě skladovány jako odpady – R13 (podle přílohy č. 
3 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění) a následně předávány dalším specializovaným 
oprávněným osobám k využití. Odpady charakteru komunálního odpadu budou ukládány na 
skládce  - D1 (podle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění). 

Hlavními technologickými odpady budou shrabky z česlí a produkovaný kal. Při 
intenzifikovaném provozu rekonstruované ČOV budou vznikat následující odpady:  
 
Číslo odpadu  : 19 08 05 
Název odpadu : stabilizovaný kal z komunálních odpadních vod 
Původ   : čištění odpadních vod 
Kategorie odpadu : O – ostatní odpad 
Množství  : 175 t/rok, sušina 25% 
 
 
Číslo odpadu  : 19 08 01 
Název odpadu : shrabky z česlí 
Původ   : čištění odpadních vod 
Kategorie odpadu : O – ostatní odpad 
Množství  : 5 t/rok 
 
Zásady nakládání s odpady budou součástí provozního řádu ČOV. 
 

 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
V průběhu stavby zařízení ČOV, která bude trvat cca 6 měsíců, bude vznikat určité množství 
stavebních odpadů. V etapě výstavby bude nutno především počítat s odvozem části ornice 
skryté z prostoru stavby. Lze očekávat odvoz cca 1850 m3 orniční a podorniční vrstvy. ½ 
tohoto množství bude využita v místě stavby, předpokládáme tedy odvoz 925 m3 zemin 



      Oznámení záměru  dle  přílohy č. 3 “Rozšíření a intenzifikace ČOV Hostouň“ 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov      29 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

(1387 t). Během stavby bude dále nakládáno s výkopovou zeminou ze stavební jámy vlastní 
ČOV. Předpokládáme odvoz dalších cca 1000 m3 zemin (1500 t).  
 
Vlastní výstavba bude prováděna během cca 6 měsíců. Během stavebních prací budou 
vznikat následující typy odpadů, jejichž přesné množství není v této fázi projektu známo, viz 
tabulka č. 8: 
 
TABULKA 8: SOUPIS ODPADŮ PRODUKOVANÝCH BĚHEM VÝSTAVBY ZÁMĚRU  
 
Katal. č. 
odpadu 

Název druhu odpadů – zkráceně Předpokládaný způsob nakládání  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Materiálové využití 
15 01 06 Směsné obaly Skládka odpadů 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 01 07 Směsi nebo odd. frakce betonu, 

cihel 
Recyklace 

17 02 01 Dřevo Energetické využití 
17 03 02 Asfaltové směsi neuved. pod č. 

170301 
Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené po 170410 Materiálové využití, skládka 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 

17060 
Odstranění – spalovna odpadů, 
skládka 

 
Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který 
se řídí podmínkami zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a 
příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou 
osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou 
recyklace (např. betony, asfalty apod.).  
 
 
 

ETAPA UKONČENÍ ZÁMĚRU 

Po ukončení životnosti záměru, které se pohybuje v řádu desítek let, vzniknou odpady 
vyplývající z demolice objektů, komunikací, zpevněných ploch, jímek, apod. Vzhledem 
k tomu, že neznáme způsob budoucího využití, nelze stanovit rozsah stavebních prací a tím i 
vzniklých odpadů. Obecně se bude jejich rozsah pohybovat v tisících tun. Při demontáži 
technologie, osvětlení apod. je potřeba počítat se vznikem nebezpečných odpadů, se kterými 
musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou.  

U ostatních odpadů musí převažovat materiálové využití nad jejich skládkováním, či 
recyklace apod. 

 

B. III. 4. OSTATNÍ VÝSTUPY (OSTATNÍ PRODUKOVANÉ MATERIÁLY, HLUK, 
VIBRACE, ZÁŘENÍ, APOD.) 

 
 

OSTATNÍ PRODUKOVANÉ MATERIÁLY 

 
Nejsou. 
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HLUK 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

BODOVÉ ZDROJE HLUKU 

 
Bodovými zdroji hluku jsou na ČOV především strojní zařízení. V případě ČOV Hostouň se 
jedná o čerpadla, strojní česle a strojní odvodnění kalu. Za významnější zdroj hluku lze 
v technologii ČOV obvykle považovat dmychadla dodávající vzduch pro aktivační nádrže. 
Dmychadla, budou umístěna ve vlastním uzavřeném objektu. Uvažovaný hluk ve vzdálenosti 
1 m od dmychadla je 70 dB. Tento hluk zcela minimálně uniká do okolního prostředí mimo 
budovy. 

 
Lze konstatovat, že při dodržení standardních podmínek provozu zařízení s ohledem na 
nízkou hladinu hluku a dostatečnou vzdálenost od obytné zástavby nedojde k překročení 
přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Nejhlučnější části technologie dmychadla 
budou spouštěna vždy jen na jedné větvi a ne současně, kvůli limitům na maximální odběr 
elektrického proudu. Proto bude hladina akustického tlaku v okolí ČOV stejná jako dnes, kdy 
není pro nejbližší obytnou zónu obtěžující.  
 

LINIOVÉ ZDROJE HLUKU 

 
Liniovým zdrojem hluku je doprava spojená s provozem záměru. Vzhledem k minimálnímu 
nárůstu dopravy v souvislosti s jeho výstavbou a s poklesem dopravní zátěže v souvislosti 
s provozem záměru nejsou hlukové emise z dopravy podrobně stanoveny. 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU  

 
Během výstavby záměru bude produkována hluková zátěž pocházející z provozu běžných 
stavebních mechanismů. Mimořádné stavební práce jako např. odstřely nejsou očekávány.  
 
 

VIBRACE 

Vibrace dmychadel jsou tlumeny jejím pružným uložením a nepřenáší se do konstrukce 
budov. Vibrace způsobené dopravou jsou zcela zanedbatelné. 
 
 

ZÁŘENÍ 

Provozovaná technologie není zdrojem záření. Jediným zdrojem světelného záření ve 
venkovním prostoru budou stávající a nové osvětlení objektů ČOV. 
   
 
 

RIZIKA HAVÁRIÍ 
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Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 
Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.  
 
Preventivní opatření pro eliminaci nestandardních stavů ČOV tak, aby nedošlo k negativnímu 
ovlivnění recipientu, jsou uvedena v kapitole D. 
 
 
 



      Oznámení záměru  dle  přílohy č. 3 “Rozšíření a intenzifikace ČOV Hostouň“ 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov      32 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

ČÁST C. 

 ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

 

C. I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH 
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

 
Zájmové území se nachází za západním okrajem Prahy v oblasti s průměrnou kvalitou 
životního prostředí. Krajina je mírně zvlněná rozdělená údolími jednotlivých menších toků. 
Jedná se o dlouhodobě intenzivně využívanou krajinu. Negativní vliv na životní prostředí má 
především poloha v blízkosti letiště Praha – Ruzyně (hluková situace) a tranzitní doprava 
soustředěná na silnici R6 a intenzivní zemědělská činnost. 
 
Pozemek určený pro výstavbu se nachází ve stávajícím areálu ČOV a v jeho bezprostřední 
blízkosti. V současnosti je zájmové území využíváno jako ČOV s ochranným pásmem, 
případně nemá žádné využití. 
 

 
 

OBRÁZEK 4: POHLED NA BUDOUCÍ AREÁL ZÁMĚRU 
 
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm 
ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Na území záměru není vyhlášena ni 
chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). Zemědělské pozemky v okolí záměru 
jsou zařazeny mezi zranitelné oblasti dle Nitrátové směrnice. 
 

• posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku; 
• v zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené 

území součástí žádného zvláště chráněného území; 
• dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti ani jejich 

ochranných pásmech, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky; 
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• dotčené území není součástí přírodního parku, 
• dotčené území neleží v ochranné pásmu lesa. 

 
Záměr se nenachází přímo na území NATURA 2000, ovšem může prvky NATURA2000 
přímo svoji činností ovlivnit. Konkrétně se jedná o EVL Zákolanský potok. Záměr sice na 
území EVL neleží, ovšem vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Dobrovízského 
potoka, který je součástí EVL. 
 
Záměr částečně zasahuje do území Lokálního biocentra Koryniovský mlýn (toto biocentrum 
zahrnuje i celý areál ČOV). 
 
Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany a území není spjato 
s žádnými významnými historickými událostmi. V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní 
poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného záměru. 
 
Území se nenachází v prostoru žádného ložiska nerostných surovin, ani se zde nenachází 
žádná důlní díla, ani sesuvná území.  
 
 

C. I. 1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ 
PRVKY  

 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 
Na území záměru ani se nenachází žádné regionální a nadregionální prvky územního 
systému ekologické stability (USES).  V relativní blízkosti se nachází regionální biokoridor 
vázaný na tok Dobrovízského a následně Zákolanského potoka. 
 
Celý areál ČOV je součástí lokálního biocentra Koryniovský mlýn. Biocentrum je částečně 
funkční. Vlastní stavba proběhne jednak ve stávajícími areálu ČOV a jednak na násypovém 
tělese stávajícího kanalizačního přivaděče na ČOV. Funkční části biocentra (tok 
Dobrovízského potoka, mokřad nad ČOV) nebudou stavbou dotčeny. 
 
V řešeném území je vysoký stupeň zornění a minimální výměra  ploch s vyšším stupněm 
ekologické stability. Koeficient ekologické stability je tudíž velmi nízký a odpovídá krajině 
intenzívně využívané s vysokým stupněm narušení autoregulačních procesů a vysokými 
nároky na přísun dodatkové energie na udržení stávajících poměrů v krajině. 
 
 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

 
Významný krajinný prvek (VKP) je definován § 3 zákona c. 114/1992 Sb. jako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo 
přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona lesy, rašeliniště, 
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, ale i vybrané charakteristické antropogenní prvky 
krajiny (nádrže). Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany 
přírody jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou 
jimi být i cenné plochy porostu sídelních útvaru včetně historických zahrad a parku. Ke 
stavební činnosti ovlivňující VKP je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 
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Z významných krajinných prvků ze zákona (tj. lesů, rašelinišť, vodních toků, rybníků jezer a 
údolních niv) a evidovaných krajinných prvků se na území záměru nenachází žádný. 
V bezprostřední blízkosti záměru lze ovšem významné krajinné prvky identifikovat. Jedná se 
především o údolní nivu Dobrovízského potoka a mokřad nacházející se západně od ČOV. 
Tyto prvky nebudou záměrem dotčeny. 
 
Záměr neleží v Přírodním parku se zvláštním způsobem ochrany krajiny. 
 
 
 

NATURA 2000 

 
Evropsky významná lokalita Zákolanský potok (CZ0213016) byla vyhlášena nařízením Vlády 
ČR č. 371/2009 Sb. na ploše 10,1023 ha. Nachází se na území Středočeského kraje v 
katastrálních územích: Běloky, Dobrovíz, Hole u Svrkyně, Hostouň u Prahy, Kováry, 
Makotřasy, Malé Číčovice, Noutonice, Okoř, Středokluky, Velké Číčovice. 
 
Předmětem ochrany EVL Zákolanský potok je populace evropsky významného druhu 
živočicha - raka kamenáče (Austropotamobius torrentium).  
 
EVL je tvořena korytem Dobrovízkého potoka od silnice Hostouň-Jeneč až po soutok s 
Lidickým potokem, odtud dále po proudu pod názvem Zákolanský potok až k soutoku s 
Dřetovickým potokem nad obcí Kováry. Tok prochází intravilánem několika sídel, kulturní a 
převážně odlesněnou krajinou s převahou agrocenóz. V prostoru EVL leží několik menších 
obtočných nádrží a dvě průtočné. 
  
Niva toku se nachází v relativně ploché krajině, v níž se místy vytváří hlubší zářezy a srázy. 
Významná část toku byla v minulosti regulována. Regulace se v současnosti samovolně 
renaturalizovala. Dno toku je hlinité, štěrkovité až kamenité, místy s jemným sedimentem. V 
prostoru EVL je udáván výskyt raka kamenáče z pro něj netypických stanovišť - nor ve dně a 
březích. 
 
Prostor EVL je nejseverovýchodněji položenou lokalitou výskytu raka kamenáče v rámci 
středočeského regionu. Zároveň se jedná o jednu z mála lokalit, kde se vyskytuje společně 
rak kamenáč a rak říční (upraveno dle AOPK ČR). 
 
Detailní popis EVL včetně četností výskytu je uveden ve vlastní zprávě o vlivu záměru na 
soustavu NATURA 2000 (Banaš 2011), příloha 3. 
 

C. I. 2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ÚZEMÍ PŘÍRODNÍCH PARKŮ, ÚZEMÍ 
HISTORICKÉHO KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU, 

OCHRANNÁ PÁSMA 
 
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná 
území, území přírodních parků, území historického nebo archeologického významu, která by 
mohla být záměrem dotčena a území není spjato s žádnými významnými historickými 
událostmi. 
 
 

OCHRANNÁ PÁSMA 
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Využití pozemků nekoliduje s žádnými regulativy Územního plánu velkého územního celku 
Středočeského kraje.  
 
Na území záměru není vyhlášena  chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
 
Na území plánovaného záměru nejsou vymezena ochranná pásma ložiskových a 
dobývacích prostorů, ochranná pásma starých důlních děl (poddolovaných území), ochranné 
pásmo lesa a ochranná pásma chráněných území. 
 
Záměr je umístěn ve stávajícím ochranném pásmu ČOV Hostouň I. 
 

C. I. 3. HUSTĚ ZALIDNĚNÁ ÚZEMÍ 
 
V bezprostředním okolí záměru se žádná obytná či hustě zalidněná území nenacházejí. 
Nejbližší obytnou zástavbou tak je zástavba na okraji obce Hostouň ve vzdálenosti cca 400 
m západním směrem od záměru. V obdobné vzdálenosti lze vyhledat i obytnou zástavbu 
v obci Dobrovíz (450 m jižním směrem). Ve vzdálenosti cca 450 m severovýchodním 
směrem se pak nachází zástavba u Žákova mlýna (2 č.p.). 
 
Obec Hostouň má v rámci územního plánu navrženu rozvojovou plochu u ul. Za Brankou 
(silnice III./0075). Plocha v současnosti není zastavěna, její hranice leží v minimální 
vzdálenosti cca 170 m od okraje záměru (část terciálního čištění na pozemku p.č. 2700). 
 
Obec Hostouň má celkem 960 obyvatel (2010) s katastrální výměrou 10,3 km2. V posledních 
letech počet obyvatel obce mírně vzrůstá, hlavně díky výstavbě rodinných domů. 
 
Obec Dobrovíz má celkem 473 obyvatel, plocha katastru 5,97 m2.  
 

C. I. 4. ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ, STARÉ 
EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
Oblast nespadá pod oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které jsou vymezeny MŽP a 
Krajskými úřady. 
   
Areál neleží v prostoru staré ekologické zátěže, viz mapy www.geoportal.cenia.cz. 

C. II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C. II. 1. OVZDUŠÍ A KLIMA 
 

KLIMATICKÉ FAKTORY 

 
Z hlediska klimatické rajonizace (Quitt, 1971) leží zájmové území v klimatickém okrsku 
T2, který je charakterizován jako teplý, s dlouhým, teplým a suchým létem a mírnou 
zimou. Zájmové území je klimaticky poměrně stabilní. Přesto, že vliv srážkového stínu 
Krušných hor a Českého středohoří, který dominuje na severozápadě oblasti, je již 
poměrně slabý, lze oblast označit za suchou až mírně suchou. 
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TABULKA 9: KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA 
 

 
Klimatické charakteristiky 

 
Oblast T2 

Počet letních dnů 40 – 50 
Počet dnů s teplotou větší než 10 °C 160 – 170 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 
Průměrná teplota v lednu -2  až  -3 
Průměrná teplota v červenci 18 – 19 
Průměrná teplota v dubnu 8 – 9 
Průměrná teplota v říjnu 7 – 9 
Počet mrazových dnů 100 – 110 
Počet ledových dnů 30 – 40 
Počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 
Úhrn srážek ve vegetačním období v mm 350 – 400 
Úhrn srážek v zimním období v mm 200 – 300 
Počet zamračených dnů 120 – 140 
Počet jasných dnů 50 – 60 

 
Charakteristické je dlouhé suché a teplé léto, přechodné období je velmi krátké, s teplým až 
mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi 
krátkým trváním sněhové pokrývky. Srážkově je území mírně podprůměrné, celkový 
dlouhodobý průměr ročního úhrnu srážek činí 500 - 550 mm. Území je dobře provětráno, 
převažuje západní, v zimě pak i jihovýchodní proudění.   
 
V dané lokalitě se nenachází dostatečně reprezentativní stanice AMI, pouze měřící stanice 
s manuálním měřícím programem.  

• Stanice imisního monitoringu č. 663 Stehelčeves je od ZÚ vzdálena cca 7 km. Jedná 
se o pozaďový typ stanice v předměstské obytné zóně s reprezentativností 10 až 100 
km. Vlastníkem stanice je Zdravotní ústav Kolín. Imisní monitoring je 
prováděn manuálním měřícím programem; 

• Stanice imisního monitoringu č. 595 Buštěhrad v okrese Kladno je od ZÚ vzdálena 
cca 9 km. Jedná se o pozaďový typ stanice situované v městské obytné zóně 
s reprezentativností 10 až 100 km. Vlastníkem stanice je ZÚ Kolín. Imisní monitoring 
je prováděn manuálním měřícím programem. 

Základní hodinové, osmihodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky zjištěné na 
výše uvedené stanici za rok 2008 a 2009 jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

 

TABULKA 10: IMISTNÍ CHARAKTERISTIKY NA STANICÍCH MONITORINGU 2008 

 

Koncentrace [µg.m-3] 

čtvrtletní 
Stanice 

(typ) 

Repre-
zentativ-

nost 

Vzdále
-nost 
od 

zdroje 
[km] 

Znečiš
-ťující 
látka 

I.Q II.Q III.Q IV.Q 

roční 
průměr 

denní 
maximum 
(datum) 

hodinové 
maximum 
(datum) 

NO2 15,6 11,5 13,9 10,3 12,8 53,0(13.2.)  

SO2 4,3 2,0 2,2 2,9 2,9 22,0 (3.1.)  
663 

Stehelčeves 
0,5 až 4 

km 7 km 

PM10 44,0 41,6 31,7 46,5 40,9 139,0 
(12.12.)  
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NO2 19,2 8,7 12,7 12,7 13,3 51,0(13.2.) - 

SO2 2,7 2,1 2,0 2,0 2,2 12,0 (14.1.) - 
595 

Buštěhrad 
10 až 

100 km 5 km 

PM10 31,4 33,8 27,6 35,8 32,1 106,0(12.2.) - 

 
 
TABULKA 11: IMISTNÍ CHARAKTERISTIKY NA STANICÍCH MONITORINGU 2009 

 

Koncentrace [µg.m-3] 

čtvrtletní 
Stanice 

(typ) 

Repre-
zentativ-

nost 

Vzdále
-nost 
od 

zdroje 
[km] 

Znečiš
-ťující 
látka 

I.Q II.Q III.Q IV.Q 

roční 
průměr 

denní 
maximum 
(datum) 

hodinové 
maximum 
(datum) 

NO2 - 7,7 29,6 12,4 14,6 90,0 (7.8.)  

SO2 3,8 2,2 2,3 2,4 2,7 15,0(29.5.)  
663 

Stehelčeves 
0,5 až 4 

km 7 km 

PM10 52,4 44,9 42,5 56,5 49,0 238,0(15.1.)  

NO2 13,2 6,4 10,4 10,6 10,1 56,0(31.7.) - 

SO2 3,1 2,4 2 2 2,4 56,0 (9.1.) - 
595 

Buštěhrad 
10 až 

100 km 5 km 

PM10 40,0 38,6 37,9 36,3 38,3 205,0(15.1.) - 

 

� 36. nejvyšší průměrná denní imisní koncentrace PM10 (µg.m-3):  

Stanice imisního 
monitoringu  

2008 2009 

Stehelčeves 62,0 (7.8.) 76,0 (9.1.)-89 
Buštěhrad 49,0(21.4.) 54,0 (3.3.)-44 

� 4. nejvyšší průměrná denní imisní koncentrace SO2 (µg.m-3).  

rok 2008 2009  
Stehelčeves 11 (22.2.) 13,0 (7.1.) 
Buštěhrad 6 (18.2.) 5 (7.8.) 

Jak je patrné z hodnot v tabulce č. 10 a 11, měřené imisní koncentrace PM10 překračují 
imisní limity dané NV 597/2006 Sb. U suspendovaných částic PM10 se jedná o překročení 
imisního limitu pro průměrné denní koncentrace.  
 
Dle OZKO pro rok 2005 jak je uvádí MŽP ve spolupráci s ČHMÚ leželo zájmové území 
v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Pro roky 2006 až 2008 ZÚ nenáleželo do OZKO, 
nedocházelo zde k překročení imisního limitu pro žádný ze sledovaných polutantů. 
 
Jak je zřejmé z měření na nejbližších stanicích imisního monitoringu pro rok 2009, 
koncentrace PM10 a to jak průměrné denní tak i průměrné roční překračují imisní limit.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti může docházet v důsledku dlouhodobých inverzních 
situací k překročení imisních limitů u polutantů PM10-průměrné denní a BaP – průměrné 
roční, ovšem nelze konstatovat, že i v obci Hostouň jsou dosahovány pro PM10 – průměrné 
denní takto vysoké koncentrace.  
 

C. II. 2. VODA 
 



      Oznámení záměru  dle  přílohy č. 3 “Rozšíření a intenzifikace ČOV Hostouň“ 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov      38 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

Území je odvodňováno do řeky Vltavy. Hlavními toky v oblasti jsou Sulovický potok a 
Dobrovízský potok, které se u Žákova mlýna (cca 0,5 km pod ČOV Hostouň) vlévají do 
Zákolanského potoka. Zákolanský potok se poté vlévá v Kralupech nad Vltavou do Vltavy. 
 
Údaje o toku – Dobrovízský potok: 
 
   Hydrologické číslo povodí   1 - 12 - 02 - 025 
   Plocha povodí .................... 13,92  km2 
   Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) ................45  l/s 
 
Hydrologické poměry v povodí Zákolanského potoka byly značně pozměněné výstavbou 
rychlostní komunikace R6 Praha – Karlovy Vary. Výstavbou došlo k rozdělení 
hydrologického povodí 1-12-02-024 a 1-12-02-023. Dešťové vody, jak z obce Pavlov, tak 
z rychlostní komunikace, byly zčásti opět do tohoto povodí svedeny. V případě rychlostní 
komunikace se jedná o rychlé odvedení dešťových vod z velké zpevněné plochy. V tomto 
případě činí přítok ze silnice R6 při dešti (180 l/s, t=15 min.) 43 % z celkových zdrojů 
Dobrovízského potoka (Kuk 2010 in Banaš 2010). Toto se např. v roce 2010 projevilo 
celkově zvýšenými průtoky v povodí celého Zákolanského potoka, v případě krátkodobé 
průtrže mračen došlo k výraznému zvýšení průtoků např. po dobu 2 hodin s vysokou 
koncentrací nerozpuštěných látek. K vyšším průtokům docházelo v roce 2010 po celé 
období. Přispělo k tomu nejspíš i porušení opukového podloží při výstavbě a při odvodnění 
rychlostní komunikace R6. Zvýšené průtoky rovněž způsobovaly v roce 2010 opakované 
zaplavování sklepních prostor obytných domů v celém povodí. 
 
Recipient v místě vyústění vyčištěných odpadních vod do Dobrovízského potoka má tuto 
vodnost: 
                                      Q300 =  15,0 l/s 
                                      Q330 =  11,0 l/s  
                                      Q355 =    7,0  l/s 
                                      Q364 =    4,0  l/s 
Povodňové průtoky v místě ČOV  jsou  
                                      Q20  =   8,6  m3/s 
                                      Q100 =  15,9 m3/s 
 
V období říjen až listopad 2009  provedl VÚV Podbaba  průzkum  současné  kvality  vody v 
Dobrovízském potoce (nad + pod ČOV Hostouň)  a celkem bylo odebráno  8 vzorků (13 
odběrů). Informativně průměrné hodnoty byly: 
            
  CHSK       4,0 mg/l  až  15,6 mg/l  
         BSK5        1,8 mg/l až  3,5 mg/l  
         N-NH4      0, 021 mg/l  až 0,104 mg/l  
           pH             7,5  až  8,3                      
 
Dle nového povolení  (ref. ŽP Kladno) pro vypouštění OV  z ČOV  jsou odebírány kontrolní 
vzorky z Dobrovízského potoka u ČOV Hostouň i při  některých odběrech z ČOV Hostouň 
(celkem 4 odběry). 
 
Informativně průměrné hodnoty byly: 
          
            BSK5        3,4 mg/l až  6,1 mg/l  
            N-NH4      0,06 mg/l  až 0,44 mg/l  
            Pcelk        0,05 mg/l  až  0,47                      
 
Dobrovízský a Zákolanský potok byl zařazen mezi evropsky významné lokality, s kódem 
lokality CZ0213016 pod názvem Zákolanský potok, a s návrhem na vyhlášení Přírodní 
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památky z důvodu výskytu chráněného a kriticky ohroženého raka kamenáče 
(Austropotamobius torrentium). Evropsky významná lokalita začíná na Dobrovízském potoce 
pod retenční nádrží v Hostouni, v místě křížení potoka se silnicí mezi Hostouní a Jenčí. 
Dobrovízský potok se pod Hostouní stéká se Sulovickým potokem a po 1 km se 
Zákolanským potokem. Tento potok je navržen do EVL až k soutoku s Dřetovickým potokem 
nad obcí Kováry.  
 
Dobrovízský a Zákolanský potok je, podle 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, zařazen mezi kaprové vody. 
Úsek pro kaprové vody je vyhlášen od soutoku Dobrovízkého potoka se Sulovickým potokem 
až k soutoku se Zákolanským potokem. Zákolanský potok je vyhlášen od Vélkého Přítočna 
až po soutok s Vltavou. Číslo stanovené vody podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. je 151. 
 
Dobrovízský potok – kvalita vody 
 
Jakost vody na Dobrovízském potoce splňovala imisní standardy pro kaprové vody podle 
nařízení vlády č.71/2003 Sb. Vzhledem k pozdnímu termínu zadání objednávky byla měření 
zahájena až v podzimních měsících roku 2009, při nízkých venkovních teplotách, 
pohybujících se okolo 12°C, proto nelze vyloučit zhoršení jakosti vody v období snížených 
průtoků a zvýšených teplot v letním období. Doporučujeme ve sledování jakosti vody 
pokračovat i v příštím roce. Překročeny byly imisní standardy podle nařízení vlády č. 61/2003 
Sb. podle obecných požadavků přípustného znečištění povrchových vod u ukazatelů 
dusičnany a celkový fosfor. Vysoké koncentrace dusičnanů jsou v celém povodí 
Dobrovízkého potoka, nejvyšší koncentrace byly zaznamenány nad retenční nádrží nad 
Hostouní. Důvodem jsou nejspíš vysoké koncentrace těchto látek v podzemních vodách a 
splachy ze zemědělských půd. Pod ČOV Hostouň byly koncentrace dusičnanů nižší, přesto 
nebyly splněny imisní standardy pro obecné požadavky přípustného znečištění povrchových 
vod. Koncentrace dusičnanů a celkového fosforu nemají zásadní vliv na populace raka 
kamenáče, což dokazuje i nález raků již cca 100 m pod ČOV Hostouň. K obnovení 
početnější populace raka kamenáče v Dobrovízském potoce pod Hostouní došlo, podle 
sdělení místních obyvatel, po zahájení provozu ČOV Hostouň.  
 
Zákolanský potok – kvalita vody 
 
Zákolanský potok spolu s Radotínským potokem ve Středočeském kraji patří k nejvíce 
znečištěným tokům s výskytem kriticky ohroženého raka kamenáče. Podle provedených 
rozborů na Zákolanském potoce dochází ke zhoršené situaci hlavně v letních měsících, kdy 
jsou nižší průtoky a je zaznamenaná i vyšší teplota vody. Nejhorší situace je mezi obcemi 
Číčovice, pod rybníkem v Okoři a jakost vody se ještě více zhoršuje pod Okoří. Tento stav je 
způsoben hlavně špatným čištěním odpadních vod v malých obcích podél Lidického a 
Zákolanského potoka (Svobodová 2009). Do současnosti došlo k realizaci ČOV v několika 
dříve nenapojených obcích (Makotřasy, Číčovice) a k modernizaci a intenzifikaci 
problematické ČOV Středokluky (napjeny i Běloky). To by mělo vést k zlepšení kvality vody 
v Zákolanském potoce.  
 
Povodí Zákolanského potoka se nachází převážně v zemědělské krajině, na 64% plochy se 
nachází zemědělská půda, takže další příčinou znečištění a zanášení toků mohou být 
splachy z polí. Důvodem splavování zeminy do toku je orba až těsně k hranici toku a rovněž 
chybějící ochranné vegetační pásmo podél potoka. Na toku často dochází k podemletí břehů 
a potom, spolu s orbou prováděnou až k břehové linii, dochází k porušení stability břehů, 
takže jsou odnášeny zeminy jak z polí, tak i z obnažených a porušený břehů toku. Znečištění 
toku mohou způsobit také dusíkatá hnojiva, která jsou splachována ze zemědělsky 
obhospodařovaných ploch. 
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C. II. 3. PŮDA, HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 
 
 

GEOLOGICKÉ POMĚRY, GEOMORFOLOGIE 

 
Kvartérní pokryv zájmového území, nacházející se pod vrstvou ornice o mocnosti 0,3 až 0,6 
m je tvořen sprašovými hlínami. Místy se mohou vyskytovat střípky a úlomky hornin, kterých 
směrem k bázi přibývá. Sprašové hlíny pokrývají celé zájmové území v mocnosti přibližně 2 
až 3 m. Skalní podklad je tvořen svrchnokřídovými sedimenty spodního turonu – 
bělohorským souvrstvím. Jedná se o vápnité jílovce až slínovce, podřadně slínité prachovce 
a jemnozrnné vápence. Mocnost křídových uloženin se pohybuje okolo 30 až 35 mm. Povrch 
křídového skalního podkladu se pohybuje převážně v hloubkách okolo 3 až 6 m pod 
terénem. 
 
Podloží křídových sedimentů tvoří břidlice proterozoického stáří kralupsko-zbraslavské 
skupiny – střídající se fylitizované droby, prachovce a břidlice s převahou drob. Stratigrafické 
rozhraní skalního podloží mezi křídovými sedimenty a proterozoickými břidlicemi se nachází 
v hloubkách okolo 40 m pod terénem. 
 
Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí rajónu 6250 – proterozoikum a 
paleozoikum v povodí přítoku Vltavy. 
 
IG průzkum provedený na lokalitě záměru zjistil následující poměry (INGEO 1997, K+K 
průzkum): 
 
V  lokalitě  ČOV je jílovitá zemina místy se štěrkem. Podloží tvoří fosilně rozložená břidlice.  
 
Podzemní voda není agresivní, naražena v obou vrtech - 2,0 m pod terénem, ustálená - 1,0 
m pod terénem. 
 
Profil vrtu J1 :   /324,22 m.n.m.  / 
       0,0 - 0,4 m  hlína tuhá, hnědá 
          - 1,6 m  jíl, tuhý 
          - 2,0 m  jíl, měkký 
          - 2,3 m  jíl, silně písčitý 
          - 3,8 m  jíl, tuhý s vápnitými konkrecemi f  1-3cm, 10% 
          - 4,2 m  štěrk jílovitý, zvodnělý 
          - 4,5 m  jíl, tuhý s vápnitými konkrecemi f 2-4cm, 20% 
          - 4,7 m  štěrk jílovitý, zvodnělý 
          - 6,4 m  jíl jemně písčitý, tuhý, 10 % valunů křemene      f 1-2cm, 
          - 7,0 m jíl, písčitý, měkký,  příměs  40  =  úlomků  slínovce a křemene  f 1-3cm, 
 
   Profil vrtu J2 :   /324,34 m.n.m.  / 
      0,0 - 0,3 m  hlína tuhá, hnědá 
          - 1,0 m  jíl, pevný 
          - 1,9 m  jíl, tuhý 
          - 3,2 m  jíl jemně písčitý, měkký 
          - 4,0 m  jíl, tuhý s vápnitými konkrecemi  f 1 - 3cm, 10% 
 
Dle dokumentace provedené stavby ČOV I. je nutno konstatovat, že  při výstavbě ČOV - I. 
et. v r. 2002 byly velké problémy  s otevřením stavební jámy a  založením  základové desky.  
Podzemní voda v místě staveniště nebyla dotována od toku Dobrovízského potoka, jak se 
domníval zpracovatel v rámci průzkumu v r. 1997, ale  z blízkého mokřadu jako tlaková voda, 
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což potvrdil i doplňkový IG průzkum (K+K 2010).  Jílovito písčité vrstvy  byly tlakovou vodou 
z mokřadu rozplavovány  a natékaly do stavební jámy  jako “tekuté písky“. 
 
Z doplňkového  průzkumu z r. 2010 v místě založení  objektu ČOV - II. et.  vyplynulo, že 
bude zastižena silně zvodnělá  vrstva organického písčitého jílu  (až jílovitého písku), která 
bude naražena v hloubce  1,9 až 3,0 m pod terénem. Tato vrstva  se vyskytuje mezi  
nadložní a podložní polohou  jílu tř. F6  a obsahuje  napjatý horizont  podzemní vody.  
Základová půda v hloubce - 5,5 m  pod terénem budou tvořit zeminy  GT 2, třídy F6 s 
výpočtovou únosností  Rdt = 150 kPa. Stavební parcela má složité základové poměry. Ustál. 
hladina podzemní vody je v hloubce cca -0,5 m pod terénem. Množství podzemních vod, 
které budou  natékat do otevřené stavební jámy je odhadována geologem na 2 - 3  l/s. Před  
výstavbou ČOV - II. et. bude v předstihu  zahájeno snižování HPV tak, aby nedošlo k 
rozplavení jílovitého písku z okolí do stavební jámy.  
     
Voda ve stavební jámě  bude svedena do čerp. studně umístěné na základové spáře  
výkopové jámy odkud bude přečerpávána do blízkého potoka. 

 

PŮDA 

 
V zájmovém území je zemědělská půda zastoupena hnědozemí na deluvioeolických 
sedimentech. Jedná se o středně hlubokou až hlubokou půdu, středně těžkou s těžkou 
spodinou. Svrchní humózní horizont je tmavě hnědé barvy, hlinitého zrnitostního složení s 
jemně písčitojílovitou příměsí. Jeho mocnost se pohybuje od 25 do 51 cm. Zde přechází v 
hnědý slabě humózní horizont stejného zrnitostního složení, jehož mocnost kolísá od 0 do 28 
cm. Pod ním následuje matečný substrát – sprašová hlína. Z agronomického hlediska se 
jedná o kvalitní zemědělskou půdu. 
 
V nivě vodních toků převažují skupiny nivních a lužních půd, vyznačujících se většinou 
rozdílným charakterem humusové vrstvy. Fyzikálně chemické vlastnosti jsou dobré, 
ovlivňovány jsou zejména rozdílností vláhových poměrů. 
 
Půdy na území záměru a jeho bezprostředním okolí jsou charakterizovány následujícími 
BPEJ: 
 
16100 – I. třída ochrany ZPF , region teplý, suchý suma teplot 2600 – 2800, srážkový úhrn 
pod 500, pravděpodobnost suchých vegetačních období 40 – 60, vláhová jistota 0 – 2, 
Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, sprašové hlíny, 
spraše, jíly i slíny, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení 
 
16200 – II. třída ochrany ZPF, klimatický region teplý, suchý, suma teplot 2600 – 2800, 
srážkový úhrn pod 500, pravděpodobnost suchých vegetačních období 40 – 60, vláhová 
jistota 0 – 2, černice glejové, černice glejové karbonátové, nivní uloženiny, spraše i sprašové 
hlíny, středně těžké i lehčí, bez skeletu, dočasně zamokřené spodní vodou kolísající v 
hloubce 0,5 - 1 m, rovina, bezskeletovitá 
 
 

PŘÍRODNÍ ZDROJE 

 
V prostoru záměru není vyhlášeno žádné ložiskové území. Území není poddolováno a neleží 
v sesuvném území. V prostoru záměru nejsou umístěny zdroje pitné vody s vyhlášenými 
pásmy hygienické ochrany. V areálu ČOV se nachází vrt z něhož je odebírána užitková voda 
pro provoz ČOV. 
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C. II. 4. FAUNA A FLÓRA, EKOSYSTÉMY 
 
Podle starého začlenění do sosiekoregionu je území u Hostouně začleněno do 
sosiekoregionu II.16. Pražská plošina (konkrétně jde o centrální část sosiekoregionu Pražská 
plošina – Vltavská kotlina). Podle současného biogeografického členení se zájmové území 
řadí do hercynské biogeografické subprovincie, jihovýchodní části Řípského bioregionu 1.2, 
která zahrnuje západní část sosiekoregionu Pražské plošiny. V lokalitě pro výstavbu a v jejím 
širším okolí se z hlediska bioregionu (v Řípském bioregionu) nachází podle popisu pestrá 
teplomilná lesní a stepní biota.  
 
Zájmové území pro výstavbu záměru se nachází ve fytogeografickém obvodu České 
termofytikum v okresu 9. Dolní Povltaví, kde extrémní reliéfy skalních výchozů umožnily 
vznik primárního bezlesí a tím přežívají druhy subkontinentálního a submediteránního 
rozšíření. Květena je xerotermní výrazně ovlivněná říčním fenoménem údolí Vltavy. 
Převažuje kolinní vegetační stupeň. Podle geobotanické rekonstrukční mapy CSSR (Mikyška 
et al 1969) jsou zde přirozenými společenstvy hlavně luhy a olšiny a spíše teplomilná flóra.  
 
Fauna je dle popisu hercynská se západoevropským vlivem. Objevují se zástupci 
středočeské suchomilné fauny, včetně forem atlansko-mediteránského původu. Mohou se 
zde také vyskytnout unikátní torza hmyzích společenstev se středočeskými endemity a 
subendemity. 
 
Ve vetší části je krajina dosud zemědělsky využívána a nese stopy původního intenzivního 
zemědělského hospodaření (bývalé zemědělské areály i struktura obcí a služeb) i bývalého 
výrazně zemědělského - hustšího osídlení (zbytky statků, větrolamů, sadů, cest). Krajina 
nese rovněž významné stopy bývalé těžby. V současnosti dochází k výrazné deprivaci 
území, útlumu rostlinné výroby a k zastavování území podle dopravních cest na parovině 
mezi Prahou a Kladnem.   
 
Ve vlastním prostoru předpokládaného záměru se nachází výhradně antropogenně zcela 
přeměněná plocha bez dřevin. Větší část záměru se nachází ve stávajícím oploceném areálu 
ČOV. Zde nelze identifikovat vzhledem k oplocení žádné vyšší živočichy. Rostlinstvo je 
tvořeno kulturním travním porostem. Při hranici areálu ČOV jsou uměle vysazeny jehličnany 
(smrk, borovice, max. výška 1,5 – 3 m). Část pozemku 2700, kde je vymezeno území 
záměru dosud není oplocena a je tvořena antropogenní navážkou bez vyšší vegetace a bez 
zaznamenaného výskytu vyšších živočichů. Na části pozemku 2700 se pak nachází mokřad 
jež stavbou nebude dotčen. 
 
Jak ve výše popsaném mokřadu, tak v nivě Dobrovízského potoka v bezprostřední blízkosti 
záměru lze popsat poměrně bohaté druhové společenstvo jak rostlin, tak živočichů. 
 
Lze jmenovat zastoupení druhů: habr obecný (Carpinus betulus L.), vrba jíva (Salix caprea 
L.), třešeň višeň (Prunus cerasus), topol osika (Populus tremula). Topol černý (Populus 
nigra), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior L.), bez černý (Sambucus nigra), ostružiník (Rubus fruticosus), Svízel přítula 
(Galium aparine),  z bylin je možno zastihnout jednak běžné ruderální druhy a jednak 
vegetaci vázanou na nivní porosty: bledule jarní, sněženka podsněžník, ptačinec velkokvětý, 
trávy, kosatec žlutý, pryskyřník plazivý, netýkavka nedůtklivá a kopřiva dvoudomá. 
 
Vzhledem k tomu, že tato území nebudou záměrem dotčena nebyl podrobnější průzkum 
prováděn. 
 
Z fauny je klíčový výskyt chráněného raka kamenáče v Dobrovízském a Zákolanském 
potoce, což je i důvod vyhlášení obou toků jako EVL. 
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Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium): 
 
Těžiště rozšíření druhu leží ve střední a jihovýchodní Evropě (Machino a Füreder 2005). Rak 
kamenáč se mimo uvedené oblasti nachází  také v Turecku (Harlioğlu a Güner 2007) či na 
Ukrajině (Holdych 2002, Machino a Füreder 2005). Na území České republiky je jeho výskyt 
doložen z více než 30 toků. Nejvýznamnější populace se nacházejí v západních Čechách 
(především v povodí Úhlavy, Úslavy a Bradavy), středních Čechách (na Křivoklátsku), v 
Krkonoších a Českém středohoří (Chobot 2006, AOPK ČR). 
 
Rak kamenáč se může dožívat až 8 let (Brewis a Bowler 1982 in Streissl a Hödl 2002a) a 
dorůstat velikosti přes 10 cm. Pohlavní zralosti dosahuje okolo třetího roku života, při 
velikosti 5cm (Huber et Schubart 2005). Páření probíhá na podzim, kdy sameček přilepí 
samičce pod zadeček spermatofory. Poté samička naklade vajíčka, která nosí přichycena na 
peleopodech až do jejich vylíhnutí na konci jara. Vajíček bývá 40 až 100 kusů.  
 
Stejně jako u ostatních druhů raků dochází i u raka kamenáče ke svlékání. První svlékání 
bývá většinou začátkem sezony, v květnu. Další je pak závislé na individuálních 
podmínkách, hlavně na rychlosti růstu jedince. Svlečku rak požírá jen výjimečně při 
nedostatku vápníku v těle. 
  
Rak kamenáč je schopen se živit rostlinou i živočišnou stravou. Rostlinou složku tvoří řasové 
nárosty, ale i vodní makrofyta, živočišnou pak mršiny, larvy vodního hmyzu, blešivci a další 
vodní organismy přiměřené velikosti (Renz et Breithaupt 2000). 
    
Rak kamenáč se vyskytuje v malých tocích s relativně mírným sklonem (Machino et Füreder 
2005, Bohl 1987), ale jsou známy případy, kdy byl nalezen v poměrně velkém toku, nebo 
rychle proudícím úseku. Bohl (1987) uvádí souvislost hustoty populací s členitostí toku. 
Důležitá je struktura dna. Jedinci totiž vyhledávají úkryty v substrátu dna (Vorburger et Ribi 
1999). Byl prokázán vztah mezi velikostí a tvarem kamenů a velikostí jedinců, kteří byli pod 
nimi ukryti (Streissl et Hödl 2002b). 
 
Důležitým parametrem je také kvalita vody. Výskyt raka kamenáče je popsán ve vodách, 
které mají tyto rámcové chemické a fyzikální vlastnosti: letní teplota 11 – 26°C, pH 5,7 – 8,6 , 
konduktivita 80 – 700 µS/cm, vápník 7 – 70  mg/l, hořčík 2,6 – 21,0 mg/l, železo do 1,2 mg/l, 
chloridy do 16,7 mg/l, dusitany do 0,05 mg/l, dusičnany do 10 mg/l a saprobní index 1,4 – 2,6 
(Bohl 1987). 
 
Stávající populace jsou ohroženy řadou faktorů. Mezi nejvýznamnější patří račí mor 
(Kozubíková et al. 2008), predace norkem americkým a nevhodné antropogenní aktivity 
(Fisher et al. 2004).  
 
Račí mor je onemocnění způsobované oomycetou Aphanomyces astaci. Plíseň prorůstá 
kutikulou a napadá centrální nervovou soustavu (Söderhäll et Cerenius 1999 in Kozubíková 
et al. 2008). Jedinci raka kamenáče při nakažení v drtivé většině případů do několika týdnů 
umírají (Vorburger et Ribi 1999). 
 
Norek americký byl v Evropě chován jako kožešinové zvíře. Kvůli občasným únikům z chovů 
a následnému množení došlo ve volné přírodě ke vzniku samostatných populací. Ty 
následně vytvářejí nepřirozený predační tlak na okolí. Fischer et al. (2004) odhaduje, že na 7 
kilometrovém úseku Padrťského potoka bylo během jednoho roku uloveno norkem 
americkým 8000 – 36000 jedinců raka. 
 
Nemalou měrou ohrožují raka kamenáče i ostatní nevhodné antropogenní aktivity. 
Především se jedná o úpravy přirozených koryt, mající za následek usmrcení jedinců, nebo 
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snížení atraktivity koryta, intenzivní chov ryb, eutrofizace vody a zanášení koryta v důsledku 
znečištění toků zemědělstvím a průmyslem (Fischer et al. 2004). 
 
Výskyt raka kamenáče v prostoru EVL, s důrazem na zájmové území potenciálně 
dotčené navrženým záměrem, a možnost ovlivnění tohoto druhu 
 
Aktuální průzkum výskytu raka kamenáče a raka říčního v prostoru EVL Zákolanský potok 
byl proveden také v r. 2010 (viz Svobodová et al. 2010). Fischer et Fischerová (2009) uvádí, 
že Zákolanský potok je většinou tvořen přírodním korytem různého charakteru, s kamenitým i 
jílovitým dnem, tůněmi, kořeny stromů zasahujícími do toku. Místy (zejména pod obcí Malé 
Číčovice) velmi silně zabahněn. Dobrovízský potok je drobná vodoteč, často přírodního 
meandrujícího charakteru, kde kořeny okolních stromů zasahují do koryta. Místy je v korytě 
toku vysoká úkrytová kapacita. Pod obcí Hostouň je do toku zaústěn odtok z ČOV, 
v Hostouni pak odtok dešťových vod z nově zbudovaného dálničního úseku. 
 
Situace v Dobrovízském potoce: 
 
Dle výsledků studie Fischer et Fischerová (2009) byl v Dobrovízském potoce opakovaně 
potvrzen výskyt raka kamenáče (včetně juvenilních jedinců a samic s vajíčky) cca od úrovně 
obce Dobrovíz. Rak kamenáč, společně s rakem říčním, pravděpodobně žijí i výše proti 
proudu až po obec Hostouň. I přes skutečnost, že zde nebyl realizován podrobný průzkum 
se zaměřením na zjišťování populačních charakteristik raka kamenáče, lze předpokládat, že 
na partie toku s vhodnými podmínkami je zde vázána vitální populace tohoto druhu. I zde lze 
souhlasit se závěry studie Fischer et Fischerová (2009), že veškeré případné negativní vlivy 
na Dobrovízském potoce se mohou rychle odrazit na celé místní populaci raků v EVL 
Zákolanský potok. Bezprostředně pod vyústěním ČOV Hostouň do toku Dobrovízského 
potoka rak kamenáč ani rak říční v roce 2010 sice nebyl nalezen, nicméně byl zde potvrzen v 
dřívějších letech (Mourek et al. 2006). Úspěšnost nálezu raků v roce 2010 byla daleko menší 
díky vysokým průtokům a silně zakalené vodě. Populace obou uvedených druhů raků byly 
potvrzeny v roce 2010 proti proudu od vyústění ČOV Hostouň - v obci Dobrovíz. 
Životaschopná populace raka kamenáče byla v roce 2010 potvrzena cca 300 m pod ČOV u 
Žákova mlýna (Svobodová et al. 2010). Úsek toku pod ČOV tvoří vhodné stanoviště pro 
výskyt raka kamenáče a raka říčního, mocná vrstva bahnitého sedimentu však vyplňuje 
většinu vhodných úkrytů raků. Sediment je tvořen nezetlelým organickým materiálem, ve 
kterém probíhají rozkladné chemické procesy a vždy při narušení sedimentu došlo 
k uvolnění zapáchajících výparů (Svobodová et al. 2010). 
 
 

C. II. 5. KRAJINA, OBYVATELSTVO, HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 

KRAJINA 

 
Z hlediska krajinného rázu lze dotčené území a jeho bezprostřední okolí charakterizovat jako 
antropogenně ovlivněnou krajinu, kultivovanou zejména zemědělskou činností, s malým 
podílem lesních pozemků. Krajina je v okolí záměru mírně zvlněná, bez významnějších 
dominant. Pohledovými dominantami v krajině jsou především antropogenní vlivy – areál 
Letiště Ruzyně, býv. areál Poldi, ECK Kladno.   
 
Metoda elementární typizace krajiny (Míchal, 1997) má dvě roviny - první objektivní 
typologickou (stanovení typu krajiny dle stupně ekologické stability - SES) a druhou 
intersubjektivně hodnotící (podle hodnot životního prostředí zřejmých ze vzhledu krajiny). 
Území je rozděleno dle stupně ekologické stability do šesti stupňů.  
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Škála stupně významnosti prvku pro území a následně pro jeho ekologickou stabilitu se 
pohybuje po stupnici 0-5. 
 
0 – bez významu 
1 – s velmi malým významem 
2 – malý význam 
3 – střední význam 
4 – velký význam 
5 – velmi velký význam 
 

 

 

Hodnoceno bylo území 500 x 500 metrů, v jehož středu je umístěna ČOV. 
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Dle výše stručně prezentované metodiky je celkový stupeň ekologické stability segmentu 
území cca 0,11.  Jedná se tedy o krajinný prvek s velmi malým významem. 
 
 
 

OBYVATELSTVO 

 
V bezprostřední blízkosti záměru se nenachází žádné obytné objekty. 
 
Obec Hostouň má celkem 960 obyvatel (2010) s katastrální výměrou 10,3 km2. V posledních 
letech počet obyvatel obce mírně vzrůstá, hlavně díky výstavbě rodinných domů. 
 
Obec Dobrovíz má celkem 473 obyvatel, plocha katastru 5,97 m2.  
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HMOTNÝ MAJETEK  

 
V prostoru plánovaného záměru se nenachází žádný hmotný majetek třetích osob, které 
s umístěním záměru na dotčených pozemcích nesouhlasí. Záměrem nemůže být ovlivněn 
hmotný majetek třetích osob umístěný mimo prostor určený pro vybudování záměru. 
 
 
 

KULTURNÍ PAMÁTKY 

 
V prostoru záměru se nenachází žádné kulturní památky a realizací záměru nemohou být 
žádné kulturní památky v okolí dotčeny.   
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ČÁST D 

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 
  

D. I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI 
A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, 

FREKVENCE A VRATNOSTI) 
  

D. I. 1. VLIV NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 
 
Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz ČOV neutrální vliv na 
obyvatelstvo. Stávající ČOV Hostouň není zdrojem negativních vlivů na obyvatelstvo ani na 
složky ŽP, její provoz je stabilní. ČOV neobtěžuje své okolí hlukem ani zápachem. Není 
předpoklad, že by se rozšířením ČOV tyto podmínky zásadně změnily. 
 
Při provozu záměru nebude docházet k manipulaci s jedy ani nebezpečnými chemickými 
látkami a proto je vyloučena možnost potencionálního zasažení potravinového řetězce 
člověka těmito látkami. 
 
Nebude docházet ke skladování nebezpečných látek s ohledem na prevenci před vznikem 
závažných havárií stanovenou příslušnou legislativou. Požární zabezpečení objektu je 
standardní s vybavením signalizací, hasicí technikou a požárními hydranty. 
 

ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

 
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena: 

- se znečištěním ovzduší,  
- se zvýšenou hlukovou zátěží, 
- se znečištěním vody 
- se znečištěním a záborem půdy 

 

Záměr nebude zdrojem nadlimitního znečištění podzemních vod, nebude rovněž zdrojem 
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních a 
povrchových vod nebo půdy lze vyloučit, protože podzemní voda v okolí není využívána. 

Vliv záměru na povrchové vody – především na recipient a další toky je posouzen 
v příslušné kapitole včetně dopadu na EVL Zákolanský potok. 

Záměr nevede k významným celoročním změnám dopravních intenzit (zvýšení či snížení) na 
okolních komunikacích, doprava vázaná na provoz záměru bude oproti dnešku se nemění. 

Záměr nemůže být vzhledem k vzdálenosti a přijatým protihlukovým opatřením zdrojem 
psychické a hlukové zátěže obyvatelstva.   
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Na základě výsledků rozptylové studie  lze říci, že u žádné ze sledovaných látek nebylo 
zjištěno, že by po realizaci záměru došlo k překročení imisních limitů v prostoru ČOV, ani 
v nejbližších chráněných objektech.  
 
 

D. I. 2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 
 
 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
Během výstavby záměru bude docházet k omezenému zvýšení prašnosti a k emisím 
vznikajícím provozem běžných stavebních mechanismů. Tyto vlivy jsou vzhledem 
k omezenému rozsahu záměru poměrně malé a je možno je ještě více omezit např. 
zkrápěním některých ploch staveniště. Intenzita dopravy bude nižší než při provozu záměru 
proto nejsou emise z dopravy pro tuto etapu hodnoceny. 
 
 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 
Zdroje emisí v době plánovaného provozu ČOV jsou uvedeny v kapitole č. B. III. 1.  
 
Zdrojem emisí bude vlastní ČOV – plošný, středně velký zdroj znečištění ovzduší. 
 
Výpočty očekávaných imisních koncentrací byly provedeny pro předpokládané emise 
z navýšené dopravy - oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) resp. oxidu dusičitého (NO2), 
oxidu uhelnatého (CO), suspendovaných částic PM10 a benzenu. Emise výše 
vyjmenovaných znečišťujících látek byly vypočteny za použití emisních faktorů. Dále pro 
emise z navýšené kapacity ČOV – H2S, amoniaku NH3, pachových látek a těkavých 
organických látek VOC, které byly vypočteny na základě hodnot dodaných zadavatelem 
zakázky. 
 
Vyhláška č. 362/2006 Sb.[14], která stanovuje měření koncentrací pachových látek a 
přípustnou míru obtěžování zápachem, nestanovuje žádný imisní limit pro pachové látky, 
přípustná míra obtěžování zápachem je stanovena pouze obecně a její překročení se 
hodnotí pro každý případ individuelně na základě písemné stížnosti občanů. Tento postup je 
ovšem možné použít u již existujících stacionárních zdrojů, v případě projektovaných zdrojů, 
pokud se podaří s dostatečnou spolehlivostí určit emise pachových látek a následně 
upravenou metodikou Symos 97[13] spočítat jejich rozptyl, není dost dobře možné 
přepočítávat imisní koncentrace pachových látek na počet stěžujících si občanů. Upravená 
metodika SYMOS 97 pro rozptylování pachových látek není oficiální metodikou.  
 
Při hodnocení imisní situace na lokalitě je nutné vzít v úvahu, že maximální denní imisní 
koncentrace mají vzhledem k metodice výpočtu význam maximálních průměrných denních 
koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den. To znamená, že 
při jakékoli změně rozptylových podmínek budou imisní koncentrace vždy nižší. 
Pravděpodobnost, že konkrétní rozptylové podmínky se během dne ani minimálně nezmění 
je velmi malá a proto skutečné denní imisní koncentrace budou s největší pravděpodobností 
nižší než vypočtené. 

 
Výpočty rozptylu bylo zjištěno: 

Hodnocení ochrany zdraví lidí 
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• SO2 –  

� Maximální hodinové koncentrace – v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření 
kapacity ČOV očekáván nárůst v řádu 1.10-4 ug/m3. Maximální zatížení je 
očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV je 
o 100%, oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst menší než 10-2%.  

� Průměrné denní koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst v řádu 1.10-6 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV je o 100%, 
oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst menší než 10-2%.  

• NO2  

� Maximální hodinové koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření 
kapacity ČOV očekáván nárůst v řádu 5.10-2 ug/m3. Maximální zatížení je 
očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV je 
o 70%, oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst menší než 4.10-2%. 

� Průměrné roční koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst v řádu 3.10-4 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV je o 61%, 
oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst menší než 10-2%. 

• CO  

� Maximální osmihodinové koncentrace – v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření 
kapacity ČOV očekáván nárůst maximálně o 0,27 ug/m3. Maximální zatížení je 
očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV je 
o 48%. 

• Suspendovaných částic PM10  

� Průměrné denní koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst v řádu 2.10-3 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 0,005 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu 
ČOV je o 100%, oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst maximálně 1.10-2%.  

� Průměrné roční koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst v řádu 2.10-4 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 0,0007 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu 
ČOV je o 100%, oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst menší než 10-2%. 

• Benzen  
� Průměrné roční koncentrace – v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 

ČOV očekáván nárůst v řádu 5.10-5 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 1.10-4 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu 
ČOV je o 8%. 

Hodnocení ochrany ekosystému a vegetace 

• SO2 

� Průměrné roční koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst v řádu 2.10-7 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 4.10-6 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu 
ČOV je o 100%, oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst menší než 10-2%.   

• NOx 

� Průměrné roční koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst v řádu 3.10-3 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
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v bezprostřední blízkosti ČOV o 7.10-3 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu 
ČOV je o 61%.  

Emise z provozu ČOV 

• H2S  

� Maximální hodinové koncentrace – v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření 
kapacity ČOV očekáván nárůst maximálně o 0,84 ug/m3. Maximální zatížení je 
očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV o 9,4 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu 
provozu ČOV je o 97%. Je nutno upozornit, že referenční hodnoty se udávají pro 
průměrné denní imisní koncentrace. Pro tento polutant metodika SYMOS 97 neumí 
stanovit průměrné denní imisní koncentrace.  

� Pachové látky  

� Maximální špičkové hodinové koncentrace – v obytné zástavbě Hostouně je po 
rozšíření kapacity ČOV očekáván nárůst maximálně o 0,0035 OUE/m3. Maximální 
zatížení je očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV o 0,704 OUE/m3. Nárůst oproti 
stávajícímu provozu ČOV je o 97%. 

• VOC  

� Maximální hodinové koncentrace – v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření 
kapacity ČOV očekáván nárůst maximálně o 0,84 ug/m3. Maximální zatížení je 
očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV o 9,4 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu 
provozu ČOV je o 97%.  

� Průměrné roční koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst o 0,011 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 0,34 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV 
je o 98%. 

• NH3 

� Maximální hodinové koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření 
kapacity ČOV očekáván nárůst maximálně o 0,84 ug/m3. Maximální zatížení je 
očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV o 9,4 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu 
provozu ČOV je o 97%.   

� Průměrné roční koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst o 0,011 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 0,34 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV 
je o 98%. 

ZHODNOCENÍ: 

V případě suspendovaných částic PM10 je v současnosti překročen imisní limit pro denní 
průměrné koncentrace na nejbližších stanicích imisního monitoringu a to jak v roce 2009 tak i 
v roce 2008. Ovšem zájmové území leželo pro roky 2006 až 2008 mimo OZKO. Po zvýšení 
kapacity ČOV Hostouň na dvojnásobek lze očekávat zvýšení imisního zatížení u vybraných 
rizikových objektů (obytná zástavba) maximálně v řádu 10-3 µg.m-3, tedy zanedbatelný 
nárůst.  

Výpočty rozptylu emisí prokázaly, že po navýšení kapacity ČOV Hostouň o 50% se celkový 
budoucí provoz ČOV významně neprojeví na koncentracích pachových látek v zájmovém 
území. Imisní nárůst koncentrací bude maximálně o 0,7 OUE.m-3. Při koncentraci pachových 
látek 1 OUe·m-3 u 50% respondentů může být pach vnímán, avšak nemůže být rozpoznán 
(identifikován). V literatuře uváděná koncentrace pachových látek, kdy může být pach 
rozpoznán a identifikován velmi citlivým jedincem se pohybuje mezi 3-5 OUE·m-3 v závislosti 
na hédonickém tónu pachu. Koncentrace pachových látek (pro průměrného obyvatele, který 
je schopen identifikovat pach) je 5 OUe·m-3. Vyšší hodnoty koncentrace pachových látek již 
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mohou být pro respondenty obtěžující. 

Imisní koncentrace H2S byly srovnány s referenční koncentrací H2S s prahovými účinky 
vyhlášenou SZÚ – průměrné denní H2S 150 ug/m3, které nezajišťují před zápachem, pro 
ochranu před zápachem je referenční koncentrace 7 ug/m3. Pro tento polutant metodika 
SYMOS 97 neumí stanovit průměrné denní imisní koncentrace, proto byly vypočteny 
maximální hodinové koncentrace. Lze konstatovat, že maximální hodinová koncentrace je 
vyšší než průměrná denní imisní koncentrace, tedy maximální vypočtená koncentrace je sice 
9,4 ug/m3, ovšem nejvyšší průměrné denní imisní koncentrace lze očekávat okolo referenční 
koncentrace 7 ug/m3. Lze předpokládat, že i v bezprostřední blízkosti ČOV bude po rozšíření 
kapacity minimální zápach v důsledku H2S. 
 
Pro polutanty VOC a NH3 nejsou stanoveny žádné imisní limity ani referenční koncentrace.. 

Výpočty rozptylu emisí prokázaly, že po zvýšení kapacity ČOV Hostouň o 50 % nebude 
imisní nárůst koncentrací polutantů charakteristických dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. pro 
hodnocení ochrany zdraví lidí tedy v obytné zástavbě obce ani při velmi nepříznivých 
rozptylových podmínkách významný. Na obytnou zástavbu obce Hostouň bude mít navýšení 
kapacity areálu velmi nízký vliv. Proto z hlediska znečištění ovzduší není proti realizaci 
záměru v této oblasti námitek. 

Výpočty rozptylu emisí prokázaly, že rozšíření provozu ČOV Hostouň nebude pro hodnocení 
ochrany ekosystému a vegetace imisní nárůst ani při velmi nepříznivých rozptylových 
podmínkách významný. U žádné z hodnocených znečišťujících látek se nepředpokládá při 
součtu se stávajícím imisním pozadím překročení příslušných imisních limitů. Proto 
z hlediska znečištění ovzduší není proti realizaci záměru v této oblasti námitek 

V následujících tabulkách jsou přehledně uvedeny veškeré vypočtené imisní koncentrace 
hodnocených znečišťujících látek u vybrané obytné a jiné zástavby emitovaných celkovým 
navýšeným provozem  ČOV Hostouň. 
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Celkový vliv záměru na ovzduší lze označit jako malý. 
 

D. I. 3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A 
BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

HLUK 

 
ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
Během výstavby záměru bude produkována hluková zátěž pocházející z provozu běžných 
stavebních mechanismů. Mimořádné stavební práce nejsou očekávány (odstřely apod.). 
Stavba bude probíhat pouze v denní dobu. Hluk spojený s výstavbou lze označit po dobu 
stavby za akceptovatelný. 
 
 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 
Zdrojem hluku bude při provozu ČOV především strojní zařízení ČOV z nichž 
nejvýznamnější jsou dmychadla aeračního systému. Ta jsou umístěna v provozní budově. 
Dmychadla při plném provozu produkují hluk cca 70 dB ve vzdálenosti 1 m. Vně budovy je 
jich provoz patrný ovšem je částečně překryt např. šuměním vody v aktivační nádrži. Mimo 
areál ČOV není hluk zaznamenatelný.  
 
Vliv hluku z dopravy se nemění vzhledem k tomu, že provoz nepředstavuje navýšení 
dopravy. 
 
Vliv záměru na hlukovou situaci lze označit za malý. 
 

ZÁŘENÍ 

 
Záměrem nebude produkována žádná forma záření s výjimkou osvětlení. Umístění areálu a 
jeho osvětlení nepředstavuje s ohledem na pozici a provozní dobu provozovny omezení 
nejbližších chráněných objektů jejich osvětlením. 
 
V zájmovém území nebyl prováděn radonový průzkum, dle mapy radonového rizika ČGS je 
záměr umístěn v oblasti přechodného rizika.  
 
Dle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.184/1997 Sb., o požadavcích na 
zajištění radiační ochrany, odst. 1 § 63, který provádí § 6 atomového zákona č.18/1997 Sb., 
je při umisťování nových staveb s pobytovým prostorem a přístaveb s pobytovým prostorem 
směrnou hodnotou pro rozhodování o umístění stavby a pro rozhodování o způsobu 
provedení izolací stavby proti pronikání radonu z podloží zjištění, že se nejedná o stavební 
pozemek s nízkým radonovým rizikem. Poté by bylo nutné přijmout stavební opatření 
uvedená v ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží. Z tohoto vyplývá 
nutnost provést radonový průzkum a na základě jeho výsledků provést případná 
protiradonová opatření.  
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D. I. 4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 
Vliv na povrchové vody lze u záměru rozšíření ČOV označit za zcela klíčové. U ČOV 
Hostouň je důležitost hodnocení těchto vlivů podtržena i zařazením recipientu 
Dobrovízského potoka, kam bude vyčištěná voda vypouštěna, jako EVL soustavy Natura 
2000. Důvodem ochrany je výskyt vzácného raka kamenáče. Při realizaci rozšíření ČOV jsou 
tak kromě jiného přijata mimořádná technická a provozní opatření pro zajištění maximální 
kvality vypouštěných odpadních vod a minimalizaci provozních rizik. 
 
Pro hodnocení vlivu vypouštění odpadních vod je použita klasická směšovací rovnice: 
 
Recipient v profilu ČOV pod soutokem Dobrovízský + Sulovický potok má tato hydrologická 
data: 
 
      Q 355  v profilu ČOV = 7,0  l/s.  
      Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) = 45 l/s  
      Kvalita vody v recipientu nad  ČOV 
                                                         BSK5 ................ 3,5 mg/l  
                                                         CHSK ............  15,6 mg/l  
                                                         NL ..................  29,0 mg/l  
                                                         N-NH4 ............. 0,033 mg/l  
 
Odtok z ČOV Hostouň  po  výstavbě ČOV 4100 EO  Q24  =  6,6  l/s.  
 
V prvním kroku budeme uvažovat výpočet imisní koncentrace znečištění dle emisních 
hodnot vycházejících z dat pro nejlepší dostupné technologie pro ČOV 2001 – 10.000 EO. 
 
TABULKA 14: PARAMETRY PRO VÝPOČET IMISNÍ SITUACE 
 

 CHSKCr 
(mg/l) 

BSK5 
(mg/l) 

NL105  
(mg/l) 

N-NH4+ 
(mg/l) 

Pcelk. 
(mg/l) 

limit "m" 100 20 25 15 5 
limit "p" 60 14 18   
limit 
průměr    8 2 

 
Výpočet imisní hodnoty: 
Použity hodnoty navržené pro ČOV - II. Et. 
 
CHSKCr      „p“  -   60  mg/l  
6,6 x 60 + 7,0 x 15,6  = 37,2 mg/l 
        6,6+7,0 
 
BSK5        „p“  -   14 mg/l                                                    
6,6 x 14 + 7,0 x 3,5  = 8,6 mg/l 
        6,6+7,0 
 
NL   „p“   - 18 
6,6 x 18 + 7,0 x 29  = 23,7 mg/l 
        6,6+7,0 
 
N-NH4   „průměr“   - 8 mg/l 
6,6 x 8 + 7,0 x 0,033  = 3,9 mg/l 
        6,6+7,0 



      Oznámení záměru  dle  přílohy č. 3 “Rozšíření a intenzifikace ČOV Hostouň“ 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov      56 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

 
 
Navrhované emisní limity pro parametry CHSKCr, BSK5 a NL jsou přísnější než emisní limity 
uvedené v NV č.61/2003 Sb. pro nejlepší dostupnou technologii pro velikostní kategorii ČOV 
2001-10 000 EO. Pro parametry N-NH4 a Pcelk pak jsou navrhované emisní limity ve shodě 
s emisními limity podle nařízení vlády. 
 
Při hodnotách koncentrací přísnějších než při nejlepší dostupné technologie, jsou sice 
překročeny imisní standardy NV č. 61/2003 Sb. pro lososové i kaprové vody, v případě 
CHSKCr pro obecné užívání vody, do výpočtu však není započítáno terciérní dočištění 60-
70% odpadních vod na zemním filtru (45%) a na kořenových ČOV (25%). Vzhledem k tomu, 
že i v současné době je dosahováno daleko lepší kvality vyčištěných odpadních vod, než 
jsou standardy ve vodohospodářském rozhodnutí (č.j.OŽP/ 7253/ 10-6 Ko z 26.1.2011), 
dočištěním vyčištěných odpadních vod na zemním filtru a kořenových ČOV lze téměř 
garantovat splnění imisních limitů. 
 
 
V případě, že budeme uvažovat jednak stávající dosahovanou účinnost čištění a také 
dočištění vody na terciálním stupni, lze očekávat dosažení lepších parametrů než udává NV 
č.61/2003 Sb. pro nejlepší dostupnou technologii pro velikostní kategorii ČOV 2001-10 000 
EO.  
 
Výpočet BSK5   pod vyústěním: 
       
ČOV  Hostouň v minulých letech  dosahovala velmi dobrých výsledků : 
 
V ukazateli BSK 5 : 
        r. 2007 ...................   φ  6,7 mg/l  
        r. 2008 ...................   φ  9,4 mg/l  
        r. 2009 ...................   φ  3,6 mg/l  
        r. 2010  .....................φ  3,36 mg/l  
 
Ukazatel  BSK5  na odtoku z ČOV  lze oprávněně  uvažovat s kvalitou  do 8,0 mg/l. 
Dočištění na zemním filtru a na kořenových ČOV tuto hodnotu v ukazateli BSK5  garantuje. 
 
Po smísení  6,6  x 8,0  +  7,0 x 3,5       =   5,7  mg/l   
                                  6,6  +  7,0   
         
Výpočet  CHSK  pod vyústěním: 
 
       Ukazatel  CHSK  na odtoku z ČOV ...................60  mg/l  
       
ČOV  Hostouň v minulých letech  dosahovala velmi dobrých výsledků: 
 
V ukazateli  CHSK : 
        r. 2007 ...................   φ   30,6 mg/l  
        r. 2008 ...................   φ   37,0 mg/l  
        r. 2009 ...................   φ   26,4 mg/l  
        r. 2010  .....................φ   25,9 mg/l  
 
 
Ukazatel  CHSK   na odtoku z ČOV  lze oprávněně  uvažovat s kvalitou  do  40,0 mg/l. 
Dočištění na zemním filtru a na kořenových ČOV  tuto  hodnotu v ukazateli  CHSK  prakticky  
garantuje. 
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Po smísení  6,6  x 40,0  +  7,0 x  15,6       =   27,4  mg/l   
                                  6,6  +  7,0   
 
Výpočet  NL   pod vyústěním: 
       
       ČOV  Hostouň v minulých letech  dosahovala velmi dobrých výsledků : 
       V ukazateli  NL : 
     
        r. 2009 ...................   φ  5,58 mg/l  
        r. 2010  ......................φ  5,25 mg/l  
 
Ukazatel   NL  na odtoku z ČOV  lze oprávněně  uvažovat s kvalitou  do 8,0 mg/l. Dočištění 
na zemním filtru a  na kořenových ČOV  tuto  hodnotu v ukazateli NL téměř  garantuje . 
 
        Po smísení  6,6  x 8,0  +  7,0 x 29,0       =   18,8  mg/l   
                                  6,6  +  7,0   
 
Výpočet  N-NH4   pod vyústěním: 
       
       ČOV  Hostouň v minulých letech  dosahovala velmi dobrých výsledků : 
       V ukazateli  N-NH4 : 
        r. 2007 ...................   φ  7,5 mg/l  
        r. 2008 ...................   φ  8,5 mg/l  
        r. 2009 ...................   φ  2,5 mg/l  
        r. 2010  .....................φ  0,26 mg/l  
 
 
Ukazatel  N-NH4  na odtoku ze stávající  ČOV  se v posledních 2 letech snížil pod 3,0 mg/l.  
Právě  navržené dočištění v II. et. na zemnim filtru a na kořenových ČOV provádíme pro 
snížení  zejména amoniaku. Lze oprávněně uvažovat s kvalitou  do 3,0 mg/l.  
 
        Po smísení  6,6  x 3,0  +  7,0 x 0,033       =   1,47  mg/l   
                                  6,6  +  7,0          
     
Závěr k  ovlivnění recipientu.   
 
Ze  směšovacích rovnic vyplývá, že navržená ČOV pro 4100 EO bude plnit Imisní standardy   
příloha č. 3 k NV č. 61/2003 Sb. pro ukazatele BSK5, CHSK, NL.  
 
V případě  amoniaku je situace komplikovanější. Platí, že  teprve  při pH > 8,5  dochází k 
disociaci  z NH4  na NH3 (tabulky dle Ing. Pitra). Z  provedených 13 rozborů  (VÚV) plyne, že 
voda v celé délce toku nikde nedosáhla na  pH > 8,5. Nehrozí tedy  přesmyk na  volný 
amoniak  NH3.  
  
V  zásadě tedy  platí, že  pokud budeme mít v ukazateli N-NH4 koncentraci do < 1,0 mg/l je  
vody v pořádku.  Z výpočtové části plyne, že v ukazateli N-NH4 překračujeme  limit  při 
započítání Q355 o polovinu násobku.  
 
 Pokud však budeme uvažovat  s průtokem Qa (průměrný dlouhodobý roční průtok) = 45 l/s  
 vody v recipientu pak    
  
        Po smísení  6,6  x 30  +  45,0  x 0,033       =   0,41  mg/l   /vyhovuje/   
                                  6,6  +  45,0   
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Vzhledem k tomu, že průtok Q355 v recipientu je téměř totožný s odtokem z ČOV, bude pro 
čištění odpadních vod použita nejlepší dostupná technologie, a kromě toho bude 60-70% 
vyčištěné vody z nového i stávajícího bloku dočištěno na zemním filtru (45%) a na 
kořenových ČOV (25%). Tento terciérní stupeň čištění garantuje dočištění odpadních vod. 
V tomto případě lze přistoupit na emisní limity stanovené pro nejlepší dostupnou technologii 
pro velikostní kategorii 2001 až 10 000 EO (dle NV č.61/2003 Sb.) na sekundárním stupni 
čištění. Provozní zkušenost s dosahovanou kvalitou vody je v současnosti lepší než emisní 
standardy. 
 
Je ale třeba pečlivě sledovat účinnost čištění odpadních vod pod terciérním stupněm 
čištění, a to hlavně po kolaudaci jednotlivých bloků domů „Zahrady Pavlov“ a jejich 
postupném připojení na ČOV Hostouň. Pokud se během provozu ukáže, že navržený 
terciární stupeň čištění není dostatečně účinný a imisní limity nebudou dodrženy, je 
nutné pozastavit připojování dalších bloků domů do doby než bude zjednána náprava. 
 
Vliv na povrchové a podzemní vody bude při realizaci preventivních 
vodohospodářských opatření malý. 
 
 

D. I. 5. VLIVY NA PŮDU 
 
Záměr bude realizován na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako orná půda.  
Celková plocha záměru bude cca 3700 m2.  
 
Realizace záměru si vyžádá zábor ploch vedených v ZPF. Záměr se nachází na půdách v I., 
a II. stupni ochrany ZPF, kdy lze zábor půdy a to především v I. stupni ochrany hodnotit jako 
negativní působení na půdu. Ornici je ovšem možné skrýt a využít na jiné lokalitě dle pokynů 
orgánu ochrany ZPF. Je nutno konstatovat, že se jedná o půdu převážně ve stávajícím 
oploceném areálu ČOV (p.č. 2699), případně zemědělsky nevyužitou půdu na pozemku p.č. 
2700 (násep na kanalizačním přivaděči k ČOV). 
 
Realizace si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa, ani nezasáhne do 
ochranného pásma lesa.  
  
Omezení negativních vlivů na půdu v rámci provozu zařízení je zabezpečeno instalací 
moderních technologií. Dále bude ochrana půdy zajištěna důsledným dodržováním 
provozních řádů. 
 
V průběhu výstavby bude doplňování pohonných hmot prováděno na blízké čerpací stanici, 
staveniště bude vybaveno havarijní záchytnou soupravou. 
 
Oleje a chemikálie používané pro provoz technologií budou skladovány v příručním skladu. 
Sklad bude vybaven záchytnou plechovou vanou. 
 
Vliv na půdu spočívající v záboru ZPF bude malý. Vliv záměru na znečištění půdy bude 
minimální.  
 
 

D. I. 6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou žádné. Poškození a ztrátu 
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. 
 
 

D. I. 7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 
 
  
Vlastní stavba bude mít omezený vliv na faunu a flóru. Stavba je realizována jednak na 
pozemcích stávajícího areálu ČOV a jednak na blízkém nevyužitém pozemku. Celý areál 
ČOV je součástí lokálního biocentra Kyniovský mlýn. Biocentrum je částečně funkční. Do 
jeho funkčních částí tvořených vegetačním pásem podél toku Dobrovízského potoka a 
mokřadem nad ČOV Hostouň a částečně zpustlým továrním areálem záměr nijak 
nezasahuje. Při zřízení staveniště – především při výstavbě terciálního stupně čištění (mimo 
areál stávající ČOV) je nutno postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení stávajících funkčních 
celků lokálního biocentra. Vlastní provoz ČOV biocentrum ovlivňovat nebude. Intenzivní 
technologie jsou soustředěny v areálu stávající ČOV, extenzivní technologie terciálního 
čištění (zejména kořenová ČOV) realizované mimo stávající areál mohou naopak být 
vhodnými stanovišti pro některé druhy fauny. 
 
Klíčový je vliv vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientu – Dobrovízského potoka 
a dále ovlivnění EVL Zákolanský potok s populací vzácného raka kamenáče. Podrobné 
Naturové hodnocení  je uvedeno v příloze č. 4. 
 
Riziko případných změn chemismu vodního prostředí při výstavbě: 
 
Lze souhlasit s tvrzením uvedeným ve specializované studii (viz Svobodová et Wanner 
2011), že podloží čistírny tvoří tekuté písky, což zvyšuje potenciální zranitelnost říčního 
systému Dobrovízského, resp. Zákolanského potoka vůči znečištění při provádění 
stavebních prací. 
 
Stávající objekt ČOV se nachází pouze cca 30 m od toku, přičemž výskyt raka kamenáče byl 
opakovaně zaznamenán přibližně 100 až 300 m pod areálem ČOV. Populaci tohoto 
předmětu ochrany může negativně ovlivnit jakýkoliv únik vykopané zeminy, stavebního 
materiálu, cementu nebo ropných produktů. Zajištěné musí být i uložení vykopané zeminy 
nebo jiného materiálu, aby nedošlo k následnému splachu materiálu a zanesení koryta a 
zničení přirozených úkrytů raků pod kameny na dně toku a v kořenových systémech a 
norách ve březích toku. 
 
Riziko případného negativního ovlivnění chemismu Dobrovízského a Zákolanského potoka 
v průběhu výstavby (riziko případných havárií a následné kontaminace prostředí) je vhodné a 
reálné ošetřit sadou několika zásadních opatření na staveništi (viz dále). Vzhledem k výše 
uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že nedojde k negativnímu ovlivnění populace 
raka kamenáče a EVL Zákolanský potok v důsledku stavebních prací. 
 
Vlivy při provozu záměru: 
 
Riziko případných změn chemismu vodního prostředí v důsledku vypouštění přečištěných 
splaškových vod při provozu ČOV do recipientu: 
 
Navržená výstavba ČOV II. etapa bude vycházet ze zkušeností se stávající ČOV Hostouň 
pro 2050 EO, která byla provozována v letech 2004 – 2010, a u které lze konstatovat velice 
dobrou dlouhodobou účinnost čištění ve všech parametrech (Svobodová et Wanner 2009). 
Koncentrace látek po vyčištění odpadní vody na odtoku z ČOV jsou velice nízké. V současné 
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době čistírna, kromě ojedinělých případů, nezhoršuje jakost vody pod čistírnou. Kvalita vody 
v toku je snižována díky znečištění, které se do recipientu dostává v povodí nad ČOV.  
Pro výskyt dobře prosperující populace ohrožených raků, jsou však nebezpečné i jen 
ojedinělé výkyvy v jakosti vody, ke kterým při běžném provozu obecně dochází. Při zvýšení 
kapacity ČOV a napojení plánovaného obytného souboru Zahrady Pavlov by negativní 
dopady těchto výkyvů na populace obou druhů raků mohly výrazně vzrůst. Proto se ukázalo 
jako žádoucí doplnit tuto dobře fungující čistírnu o další funkční prvky (interní recykl, zemní 
filtr, mikrofiltrace, kořenová čistírna, zvětšení AKU retence), jež by zamezily ojedinělému 
úniku znečištění do toku, které může způsobit jeho vytrávení. 
 
Vzhledem k tomu, že průtok Q355 v recipientu je téměř totožný s odtokem z ČOV, bude pro 
čištění odpadních vod použita nejlepší dostupná technologie. Kromě toho bude 60-70% 
vyčištěné vody z nového i stávajícího bloku ČOV dočištěno na zemním filtru (45%) a na 
kořenových ČOV (25%). Tento terciérní stupeň čištění garantuje dočištění odpadních vod. 
V tomto případě lze přistoupit na emisní limity stanovené pro nejlepší dostupnou technologii 
pro velikostní kategorii 2001 až 10 000EO (dle NV č.61/2003 Sb.) na sekundárním stupni 
čištění. Provozní zkušenost s dosahovanou kvalitou vody je v současnosti lepší než emisní 
standardy. Je však třeba pečlivě sledovat účinnost čištění odpadních vod pod terciérním 
stupněm čištění, a to hlavně po kolaudaci jednotlivých bloků obytného souboru Zahrady 
Pavlov a po jejich postupném připojení na ČOV Hostouň. Pokud se během provozu ukáže, 
že navržený terciární stupeň čištění není dostatečně účinný a imisní limity nebudou 
dodrženy, je nutné pozastavit připojování dalších bloků domů do doby než bude zjednána 
náprava (viz Svobodová et Wanner 2011). 
 
V současné době již bylo na odtoku z ČOV zavedeno měření teploty a zatím nebyly 
zaznamenány větší výkyvy. V případě, že by ke skokovému zvyšování teploty docházelo, je 
navrženo namontovat servošoupě místo stávajícího šoupěte a odpadní vody až po dobu 8 
hodin shromažďovat v retenci. 
 
Při rekonstrukci ČOV Hostouň se bude počítat se stanoveným maximálním počtem nově 
připojených obyvatel na kanalizační síť. ČOV bude dimenzována na 4 100 EO, přičemž 
k napojování jednotlivých domů dojde postupně.  
 
Mechanický stupeň předčištění bude upraven tak, aby zvládl předčistit celkové nové 
množství přiváděné odpadní vody.  
 
Intenzifikace biologické části ČOV se bude řešit výstavbou dvou až tří paralelních linek, které 
budou uváděny do provozu podle aktuální potřeby. Pro druhou etapu výstavby čistírny je 
navrženo používat režim R-D-N (s regenerací kalu), který je na stávající ČOV využíván 
poslední 2 roky s velmi dobrými výsledky. Tento režim R-D-N umožňuje v případě provozní 
potřeby rychle přejít na klasický režim D-N (bez regenerace kalu). V případě havarijní situace 
je režim D-N spolehlivější a pohotovější. Rekonstruovaná ČOV bude doplněna o tzv. interní 
recykl, z nitrifikační části do předřazené denitrifikace. Pro lepší chod čistírny bude ve staré i 
nové lince doplněno ovládání dmychadel od kyslíkových sond, takže proces provzdušňování 
dmychadly bude možné řídit nejen podle předem zadaných časových intervalů, ale i podle 
aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku. 
 
Na celý výkon ČOV 4100 EO je navrženo mikrosíto pro zachycení posledních zbytků 
nerozpuštěných látek (NL). Mikrosíto zachytí poslední úlomky vloček a dojde ke zlepšení 
odtokových ukazatelů znečištění (CHSK, BSK5, NL). 
 
Pro případ havarijního stavu bude zdvojnásobena původní AKU retence , takže v případě 
výjimečného stavu bude možno veškerý přítok Q spl. odklonit do AKU po dobu 8 hodin, 
v zimních měsících až 12 hodin. Pro případ, že se nepodaří do doby 8 hodin obnovit provoz 
ČOV  je navržen náhradní zdroj el. proudu (dmychadlo – např. Honda). 
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Stávající i nová ČOV - II. etapa má čistící jímky umístěny venku. V letních měsících budou 
tedy vody přiměřeně zchlazovány. Stávající i nové venkovní jímky mají úpravu, kdy po 
osazení fošnových krytů v době zimy (s velkými mrazy) nedojde naopak k extrémnímu 
vychladnutí pod +5 °C. 
 
Problematika případného negativního ovlivnění EVL Zákolanský potok, resp. raka kamenáče 
budoucím provozem rekonstruované ČOV Hostouň byla předmětem předběžného hodnocení 
již dříve – viz naturové hodnocení záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ (viz Banaš 
2010). V rámci tohoto naturového hodnocení a navazujícího stanoviska EIA byla 
formulována sada doporučení při jejichž respektování lze očekávat eliminaci rizika 
negativního ovlivnění EVL Zákolanský potok. 
 
a) „V rámci rozšíření ČOV bude zvolena taková technologie ČOV, která zajistí, aby 

koncentrace znečišťujících látek v toku Dobrovízského potoka pod výpustí ČOV po 
zprovoznění záměru, splňovala limity dané nařízením vlády č. 71/2003 Sb., pro kaprové 
vody. Vzhledem k nárokům raka kamenáče na jakost vody, by bylo žádoucí dodržet 
přísnější imisní standardy, než jsou stanoveny nařízením vlády pro kaprové vody“.  
Vyjádření: Splněno - vzhledem k tomu, že průtok Q355 v recipientu je téměř totožný 
s odtokem z ČOV, bude pro čištění odpadních vod použita nejlepší dostupná 
technologie. Tou není možné garantovat splnění přísnějších limitů než pro kaprové vody, 
proto bude 60-70% vyčištěné vody z nového i stávajícího bloku dočištěno na zemním 
filtru (45%) a na kořenových ČOV (25%). Tento terciérní stupeň čištění garantuje 
dočištění odpadních vod. V tomto případě lze tedy na sekundárním stupni čištění 
přistoupit na emisní limity stanovené pro nejlepší dostupnou technologii pro velikostní 
kategorii 2001 až 10 000EO (dle NV č.61/2003 Sb., novela 2011). Je však třeba pečlivě 
sledovat účinnost čištění odpadních vod pod terciérním stupněm čištění. 
 

b) „Pro případ nežádoucího skokového navýšení množství přitékající srážkové či splaškové 
odpadní vody do objektu ČOV, přílišné teploty vytékající vyčištěné vody nebo 
nečekaného havarijního stavu bude k dispozici otevřený náhradní retenční prostor v 
rámci objektu ČOV, jež zajistí možnost zdržení této vody v prostoru ČOV minimálně 
řádově desítky minut navíc“.  
Vyjádření: Splněno - v současné době již bylo na odtoku zavedeno měření teploty a 
zatím nebyly zaznamenány větší výkyvy. Podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. nesmí na 
konci mísící zóny v recipientu dojít ke zvýšení teploty o více než 3°C u kaprových vod. 
V případě, že by ke skokovému zvyšování teploty docházelo, je navrženo namontovat 
servošoupě místo stávajícího šoupěte a odpadní vody až po dobu 8 hodin shromažďovat 
v zvětšené retenci.  
 

c) „Při intenzifikaci (rekonstrukci) ČOV Hostouň počítat se stanoveným maximálním počtem 
nově připojených obyvatel na kanalizační síť - rekonstrukci ČOV dimenzovat na tuto 
kapacitu“.  
Vyjádření: Splněno - s ohledem na velmi komplikované základové poměry v místě ČOV  
je nutno realizovat stavební část rovnou pro další 2 koridory (tedy celkem na 4100 EO).   
Strojní vystrojení jednotlivých koridorů je pak možno doplňovat až dle náběhu znečištění.  
Současná ČOV - I. et. má ještě rezervu  cca 500 EO. 
 

d) „Upravit mechanický stupeň předčištění tak, aby zvládl mechanicky předčistit nové 
celkové množství přiváděné odpadní vody“.  
Vyjádření: Splněno - mechanický stupeň  v ČOV II. et. je stejný  jako ve stávající ČOV. 
Celkové množství přiváděné odpadní vody (4100 EO) bude tedy mechanicky čištěno 
stejně dobře jako na stávající ČOV (2050 EO). 
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e) „ČOV dimenzovat na postupně se zvyšující zátěž (napojování jednotlivých domů), 
protože vzhledem k etapové výstavbě rodinných domů nedojde k nárůstu zatížení 
rekonstruované ČOV Hostouň ihned, ale postupně a tomu bude uzpůsobeno i postupné 
zkapacitnění ČOV II. et.“. 

Vyjádření: Splněno – k napojování jednotlivých domů a logistického parku dojde postupně. 
 
f) „Intenzifikaci biologické části ČOV řešit výstavbou dvou až tří paralelních linek, které 

budou uváděny do provozu podle aktuální potřeby“.  
Vyjádření: Splněno – obsaženo v hodnoceném záměru. 
 
g) „Jednotlivé nově postavené biologické linky je vhodné řešit jako systém R-D-N, tak aby je 

bylo možno provozovat pouze jako systém D-N a zařazení regenerace aktivovaného kalu 
do provozu volit až dle aktuálních provozních podmínek“.  
Vyjádření: Splněno - Pro druhou etapu výstavby čistírny je navrženo používat režim R-D-
N (s regenerací kalu), který je na stávající ČOV využíván poslední 2 roky s velmi dobrými 
výsledky. Tento režim R-D-N umožňuje v případě provozní potřeby rychle přejít na 
klasický režim D-N (bez regenerace kalu). V případě havarijní situace je režim D-N 
spolehlivější a pohotovější. 
 

h) „Pro zajištění stabilního procesu denitrifikace na ČOV zajistit interní recykl z nitrifikační 
části zpět do denitrifikační části; důvodem je zvýšení koncentrace organického znečištění 
nutného pro stabilní a účinný proces denitrifikace; pokud opatření interní recirkulace 
nebude dostačující, tak pro účinné odstraňování dusičnanového dusíku bude nezbytné 
zajistit dávkování externího organického substrátu, například etanolu“.  
Vyjádření: Splněno - oproti stávající ČOV bude doplněn tzv. interní recykl, z nitrifikační 
části do předřazené denitrifikace. 
 

i) „Pro optimalizaci procesu nitrifikace je vhodné osadit jednotlivé nitrifikační sekce ČOV 
kyslíkovými sondami a proces provzdušňování dmychadly řídit nejen podle předem 
zadaných časových intervalů, ale i podle aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku a 
aktuální koncentrace amoniakálního dusíku v aktivační nádrži“.  
Vyjádření: Splněno - pro lepší chod čistírny bude ve staré i nové lince doplněno ovládání 
dmychadel od kyslíkových sond. 
 

j) „V případě potřeby bude součástí technologie bubnová mikrosíta sloužící především 
k odstranění zbytkových koncentrací nerozpuštěných látek v odtoku zachycením na 
filtračním médiu; tato síta slouží i jako pojistka před případnými havarijními stavy ČOV 
spojenými s únikem kalu z dosazovacích nádrží; snížením koncentrace nerozpuštěných 
látek dojde zároveň i k zlepšení odtokových koncentrací dalších ukazatelů znečištění 
(CHSKCr, BSK5, celkový dusík, celkový fosfor)“. 
Vyjádření: Splněno - mikrosíto pro zachycení posledních zbytků NL je navrženo  na celý 
výkon ČOV 4100 EO. Mikrosíto zachytí poslední úlomky vloček a dojde ke zlepšení 
odtokových ukazatelů znečištění (CHSK, BSK5, NL). 
 

k) „Zřídit pojistný systém ČOV, který zajistí, že ani v případě nutné odstávky (havárie, 
dlouhodobé přerušení přívodu elektrické energie a podobně) nedojde k vytékání 
nečištěných odpadních vod do toku (funkční výstražný systém, záložní zdroje, 
dostatečná retenční kapacita umožňující překlenout i delší odstávku, zajištění odvozu 
odpadních vod na jinou ČOV pomocí fekálních vozů apod.)“. 
Vyjádření: Splněno - pro případ havarijního stavu bude zdvojnásobena původní AKU 
retence, takže v případě výjimečného stavu bude možno veškerý přítok Q spl. odklonit do 
AKU po dobu 8 hodin, v zimních měsících až 12 hodin. Pro případ, že se nepodaří do 
doby 8 hodin obnovit provoz ČOV  je navržen náhradní zdroj el. proudu (dmychadlo – 
např. Honda).  
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l) „Objekt ČOV řešit jako otevřený systém, jež umožní, dle informace provozovatele 
stávající ČOV, dostatečné chlazení odpadních vod“.  
Vyjádření: Splněno - stávající i nová ČOV - II. etapa má čistící jímky umístěny venku. V 
letních měsících budou tedy vody přiměřeně zchlazovány.   Stávající i nové venkovní 
jímky mají úpravu, kdy po osazení fošnových krytů v době zimy (s velkými mrazy) 
nedojde naopak k extrémnímu vychladnutí pod +5°C. 
 

m) „V prostoru výpusti z objektu ČOV a přímo v Dobrovízském potoce umístit automatická 
teplotní čidla, která provozovatele neprodleně informují o případné nadměrné teplotě 
vody vypouštěné do Dobrovízského potoka; maximální teplota vody po smíchání s 
pozadím (tokem Dobrovízského potoka) a maximální teplotní rozdíl mezi oběma médii 
budou odpovídat NV č. 71/2003 Sb.“. 
Vyjádření: Splněno - ve staré i nové lince bude doplněno měření teploty na přítoku, aby 
bylo zabráněno skokovému zvýšení teploty potoční vody. V současné době již bylo na 
odtoku zavedeno měření teploty a zatím nebyly zaznamenány větší výkyvy. V případě, 
že by ke skokovému zvyšování teploty docházelo, je možné namontovat servošoupě 
místo stávajícího šoupěte a odpadní vody až po dobu 8 hodin shromažďovat v retenci. 

 
Výše uvedený přehled zřetelně ilustruje, že hodnocený záměr „ČOV Hostouň-II.etapa“ 
obsahuje takové technické řešení, jež dostatečně reflektuje stěžejní podmínky a doporučení 
pro provoz zkapacitněného provozu ČOV Hostouň (viz dřívější naturové hodnocení – Banaš 
2010 a stanovisko EIA k záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“). 
 
Při respektování předložené projektové dokumentace lze proto vyloučit negativní ovlivnění 
(0 dle stupnice hodnocení) EVL Zákolanský potok v důsledku provozu ČOV Hostouň-
II.etapa. 
 
Celkový vliv na faunu, flóru a ekosystémy bude malý za předpokladu splnění a 
dodržení navržených stavebních, technologických a provozních doporučení. 
 

D. I. 8. VLIVY NA KRAJINU 
 
 
Záměr nezasahuje do žádných významných krajinných prvků, jejichž ochrana je obecně 
stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo do registrovaných 
významných krajinných prvků.  
   
Z významných registrovaných krajinných prvků se v okolí záměru nenachází žádný. 
 
Dle metodiky hodnocení stupně ekologické stability je celkový stupeň ekologické stability 
0,11 (segment území 500 x 500 metrů, v jehož středu bude umístěna ČOV).  Jedná se tedy 
o krajinný prvek s velmi malým významem.  
 
Krajina je v bezprostředním okolí bez významnějších dominant, novou pohledovou 
dominantu nebude tvořit ani vlastní záměr, který je přízemní stavbou malého rozsahu. 
 
Vliv na krajinný ráz bude malý a lokální. 
 

D. I. 9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
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Vliv na hmotný majetek lze prakticky vyloučit, záměr se nachází ve velké vzdálenosti od 
jiných průmyslových a obytných objektů. Od těchto objektů je zcela oddělen. Vliv na hmotný 
majetek bude neutrální. 
 
V prostoru záměru se nenachází žádné kulturní památky, památná místa a archeologické 
naleziště, které by mohli být záměrem přímo dotčeny. A realizací záměru nemohou být 
dotčeny ani žádné kulturní památky v okolí.  Vliv na kulturní památky se tedy nepředpokládá. 
 
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, 
dějiště významné události, místo spojené s významnou osobou.  
 
Přímo v prostoru plánovaného záměru se nenachází žádný hmotný majetek třetích osob, 
které s umístěním záměru nesouhlasí.  
 
Lze tedy říci že vliv na hmotný majetek bude neutrální. 
 

D. II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 
 
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen na budoucí areál ČOV. 
  
Ve všech sledovaných charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako 
přijatelné s nízkými, zanedbatelnými až středními vlivy za předpokladu splnění projekčních, 
stavebních a provozních opatření snižujících vliv záměru na složky ŽP – především na vody.  
 
Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí, uvedené v předchozím textu, lze shrnout 
následujícím způsobem: 
 
1. Aspekty s kladným vlivem: 

� čištění odpadních vod ve vyšší kvalitě než požaduje legislativa, 

� umožnění rozvoje obce Pavlov a Hostouň, 

� zlepšení monitoringu kvality vod v rámci EVL Zákolanský potok  

� vlivy na dopravu 

 

 
2. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným: 

� vlivy na obyvatelstvo, 

� vlivy na horninové prostředí, 

� vibrace, elektromagnetické, ionizující záření, 

� kulturní památky, 

� vlivy na podzemní vody, 
� vlivy hluku 
� znečištění ovzduší 

 
3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, popř. splňující s rezervou platné nebo 
doporučené limity: 

 

• vliv na půdu 
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4. Aspekty s vlivem nedosahujícím platné limity nebo s vlivem, kterému je třeba věnovat 
zvláštní pozornost (přestože nedosahuje platných limitů): 

� vlivy na povrchové vody  

� vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

 
5. Aspekty s vlivem podstatným nebo přesahujícím platné limity: 
 
• Z provedeného rozboru vyplývá, že posuzovaný záměr není provázen rizikem vlivů, 

které by způsobily narušení některého faktoru ochrany životního prostředí.  
 
 
Uvedený rozbor slouží rovněž jako podklad ke stanovení opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.  
 
Protože nebyl prokázán vliv záměru na člověka a populaci, nebude rozsah vlivů záměru na 
tuto populaci žádný. V zasaženém území dojde k vlivu na hlukovou situaci, ovzduší a hmotný 
majetek v malém rozsahu. Ostatní vlivy nebyly prokázány. 
 
Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr není 
v rozporu s UP obce Hostouň či s připravenou změnou UP. 
 
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze 
hodnotit jako nízkou bez zásadních negativních dopadů. 
 
Vzhledem ke všem výše uvedeným faktům  lze výstavbu záměru „Rozšíření a 
intenzifikace ČOV Hostouň“ při dodržení podmínek pro přípravné práce, výstavbu a 
provoz zařízení doporučit. 
 

CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH 
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

 
Během výstavby záměru nepředpokládáme výskyt nestandardních stavů či havárií, 
s výjimkou případných úniků provozních náplní ze stavební mechanizace a dopravních 
prostředků, které budou eliminovány přímo jejich obsluhou. Na staveništi budou k dispozici 
sorbenty a nádoby na použité sorbenty.   
 
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo 
nestandardních stavů. Riziko havárií a dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované 
riziko, doprava nebezpečného zboží nebude prováděna. Záměr nespadá do režimu zákona 
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 
 
Provozní řád zařízení ČOV  by měl být zpracován v souladu s vyhláškou č. 341/2008, řešit 
následující možné havarijní situace a postupy při jejich výskytu: 
 

• požár, 

• přívalový déšť, 

• otrávení biologického stupně ČOV 

• výpadek elektrické energie, 
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• únik ropných látek z mobilních prostředků, nebo mechanizace. 
 
 

ANALÝZA RIZIK NESTANDARDNÍCH STAVŮ 
 
 
V souvislosti s provozem zařízení lze předpokládat následující rizikové stavy uvedené v 
tabulce č. 15. 
 
TABULKA 15: SOUPIS RIZIKOVÝCH STAVŮ  
 

popis rizika indikace rizika pravděpodobnos
t výskytu 

zasažená část 
životního prostředí, či 
populace 

eliminace rizika, opatření 

požár okamžitá – kouř nízká ovzduší, příp. vegetace, 
příp. vody, obsluha 

strojovna je vybavena 
hlásičem, všechny objekty 
jsou požárně zabezpečeny 

přívalový déšť okamžitá, naplnění 
retenční kapacity, 
aktivace obtoku 

vysoká povrchové vody Je navržena relativně 
velká retenční kapacita na 
vstupu ČOV, nejvíce 
znečištěný podíl vody 
bude zachycen a následně 
řízeným způsobem čerpán 
na ČOV 

otrávení 
biologického 
stupně ČOV 
 

nepřímá 
automatická, přímá 
vizuální 

velmi nízký povrchové vody ČOV je vybavena 
automatickou regulací 
aerace, měřením teploty a 
terciálním stupněm čištění. 
Otrávení biologického 
procesu je sice pro provoz 
kritické, delší doba zdržení 
v ČOV ovšem umožňuje 
jeho identifikaci a 
provedení nouzových 
opatření (jímání vod 
v retenci a jejich odvoz na 
jinou ČOV). 

výpadek elektrické 
energie 
 

automatická - 
okamžitá  

velmi nízká  povrchové vody Na ČOV je navržen 
nouzový generátor, 
krátkodobé výpadky je 
možno řešit jímáním OV 
v retenční jímce 

únik ropných látek 
z mobilních 
prostředků, nebo 
mechanizace. 

 

automatická - 
okamžitá 

velmi nízká podzemní vody, 
horninové prostředí, 
povrchové vody 

Na ČOV bude umístěna 
sanační souprava se 
sorbenty. 

 
 

D. III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

 
Vzhledem k malému rozsahu záměru a velké vzdálenosti od hranice se nepředpokládá 
dopad nepříznivých vlivů mimo území ČR. 
 

D. IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ 
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 
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PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A VÝSTAVBA 
 
• Zajistit eliminaci případných úniků vykopané zeminy, stavebního materiálu nebo ropných 

produktů z prostoru stavby do toku Dobrovízského potoka. 
• Před zahájením stavebních prací připravit a následně aplikovat provozní a havarijní řád 

na staveništi, jež zajistí v případě jakékoliv havárie na staveništi provedení okamžité 
likvidace znečištění. Tento podrobný provozní a havarijní řád by měl být nedílnou 
součástí podkladů pro stavební řízení. Součástí podkladů pro stavební povolení by měl 
být i závazný plán uložení vykopané zeminy a stavebního materiálu. 

• V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a 
předpokládaný způsob zneškodnění.  

• V rámci žádosti o kolaudaci staveb a objektů předložit specifikaci druhů a množství 
odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění. 

• V následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny 
prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám 
ze všech uvažovaných aktivit v čistírně; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a 
označených prostorech v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod, ovzduší a 
odpadového hospodářství, jejich odstranění bude realizováno pouze na základě 
smluvního vztahu s akreditovanou firmou. 

• V provozním řádu čistírny zajistit provádění činností bránících vzniku havárie spojené 
s masivním únikem znečištěných odpadních vod do recipientu. 

• V dalších stupních projektové přípravy zajistit provedení sadových úprav vnitroareálových 
ploch dřevinami domácí provenience. 

 
 

PROVOZNÍ OPATŘENÍ 
 
• Pro případ jakýchkoliv havarijních stavů při provozu zástavby (úniky paliv, olejů z vozidel 

apod.) je zapotřebí mít k dispozici havarijní plán a havarijní soupravu, pomocí kterých se 
zajistí okamžitá likvidace znečištění. 

• Zajistit pravidelný monitoring průtoku a kvality vody (několikrát ročně, s důrazem na 
období s nízkým průtokem) v Dobrovízském potoce nad a pod výpustí z ČOV a také 
přímo na odtoku z ČOV před napojením na Dobrovízský potok. Touto cestou bude 
sledována mimo jiné účinnost čištění odpadních vod pod terciérním stupněm čištění, a to 
zejména po kolaudaci větších bloků Obytného souboru Zahrady Pavlov a po jejich 
postupném připojení na ČOV Hostouň.  

• V případě zjištění nevyhovujících parametrů kvality vodního prostředí, související s 
provozem ČOV (ukáže-li se, že navržený terciární stupeň čištění není dostatečně účinný 
a imisní limity nebudou dodrženy), je nutné pozastavit připojování dalších bloků domů 
záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“  a dalších objektů do doby než bude zjednána 
náprava. Likvidaci odpadních splaškových vod z dočasně nepřipojených bloků domů 
bude nutné zajistit jímáním v nepropustných žumpách s odvozem na smluvní ČOV. 

• v rámci rozšíření ČOV bude zvolena taková technologie ČOV, která zajistí, aby 
koncentrace znečišťujících látek v toku Dobrovízského potoka pod výpustí ČOV po 
zprovoznění záměru, splňovala limity dané nařízením vlády č. 71/2003 Sb., pro kaprové 
vody. Vzhledem k nárokům raka kamenáče na jakost vody, by bylo žádoucí dodržet 
přísnější imisní standardy, než jsou stanoveny nařízením vlády pro kaprové vody.  
Vyjádření: Splněno - vzhledem k tomu, že průtok Q355 v recipientu je téměř totožný 
s odtokem z ČOV, bude pro čištění odpadních vod použita nejlepší dostupná 
technologie. Tou není možné garantovat splnění přísnějších limitů než pro kaprové vody, 
proto bude 60-70% vyčištěné vody z nového i stávajícího bloku dočištěno na zemním 
filtru (45%) a na kořenových ČOV (25%). Tento terciérní stupeň čištění garantuje 
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dočištění odpadních vod. V tomto případě lze tedy na sekundárním stupni čištění 
přistoupit na emisní limity stanovené pro nejlepší dostupnou technologii pro velikostní 
kategorii 2001 až 10 000EO (dle NV č.61/2003 Sb., novela 2011). Je ale třeba pečlivě 
sledovat účinnost čištění odpadních vod pod terciérním stupněm čištění, a to hlavně po 
kolaudaci jednotlivých bloků domů „Zahrady Pavlov“ a jejich postupném připojení na 
ČOV Hostouň. Pokud se během provozu ukáže, že navržený terciární stupeň čištění není 
dostatečně účinný a přísnější imisní limity než pro kaprové vody dodrženy nebudou, je 
nutné pozastavit připojování dalších bloků domů do doby než bude zjednána náprava. 

• pro případ nežádoucího skokového navýšení množství přitékající srážkové či splaškové 
odpadní vody do objektu ČOV, přílišné teploty vytékající vyčištěné vody nebo 
nečekaného havarijního stavu bude k dispozici otevřený náhradní retenční prostor v 
rámci objektu ČOV, jež zajistí možnost zdržení této vody v prostoru ČOV minimálně 
řádově desítky minut navíc.  
Vyjádření: Splněno - v současné době již bylo na odtoku zavedeno měření teploty a 
zatím nebyly zaznamenány větší výkyvy. Podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. nesmí na 
konci mísící zóny v recipientu dojít ke zvýšení teploty o více než 3°C u kaprových vod 
(opět platí, že by bylo žádoucí dodržet přísnější limity než pro kaprové vody). V případě, 
že by ke skokovému zvyšování teploty docházelo, je navrženo namontovat servošoupě 
místo stávajícího šoupěte a odpadní vody až po dobu 8 hodin shromažďovat v retenci.  

• při intenzifikaci (rekonstrukci) ČOV Hostouň počítat se stanoveným maximálním počtem 
nově připojených obyvatel na kanalizační síť - rekonstrukci ČOV dimenzovat na tuto 
kapacitu.  
Vyjádření: Splněno - s ohledem na velmi komplikované základové poměry v místě ČOV  
je nutno realizovat stavební část rovnou pro další 2 koridory (tedy celkem na 4100 EO).   
Strojní vystrojení jednotlivých koridorů je pak možno doplňovat až dle náběhu znečištění.  
Současná ČOV - I. et. má ještě rezervu  cca 500 EO. 

• upravit mechanický stupeň předčištění tak, aby zvládl mechanicky předčistit nové celkové 
množství přiváděné odpadní vody.  
Vyjádření: Splněno - mechanický stupeň  v ČOV II. et. je stejný  jako ve stáv. ČOV. 
Celkové množství přiváděné odpadní vody (4100 EO) bude tedy mechanicky čištěno 
stejně dobře jako na stávající ČOV (2050 EO). 

• ČOV dimenzovat na postupně se zvyšující zátěž (napojování jednotlivých domů), protože 
vzhledem k etapové výstavbě rodinných domů nedojde k nárůstu zatížení 
rekonstruované ČOV Hostouň ihned, ale postupně a tomu bude uzpůsobeno i postupné 
zkapacitnění ČOV II. et.  
Vyjádření: Splněno – k napojování jednotlivých domů dojde postupně. 

• intenzifikaci biologické části ČOV řešit výstavbou dvou až tří paralelních linek, které 
budou uváděny do provozu podle aktuální potřeby.  
Vyjádření: Splněno  

• jednotlivé nově postavené biologické linky je vhodné řešit jako systém R-D-N, tak aby je 
bylo možno provozovat pouze jako systém D-N a zařazení regenerace aktivovaného kalu 
do provozu volit až dle aktuálních provozních podmínek.  
Vyjádření: Splněno - Pro druhou etapu výstavby čistírny je navrženo používat režim R-D-
N (s regenerací kalu), který je na stávající ČOV využíván poslední 2 roky s velmi dobrými 
výsledky. Tento režim R-D-N umožňuje v případě provozní potřeby rychle přejít na 
klasický režim D-N (bez regenerace kalu). V případě havarijní situace je režim D-N 
spolehlivější a pohotovější. 

• pro zajištění stabilního procesu denitrifikace na ČOV zajistit interní recykl z nitrifikační 
části zpět do denitrifikační části; důvodem je zvýšení koncentrace organického znečištění 
nutného pro stabilní a účinný proces denitrifikace; pokud opatření interní recirkulace 
nebude dostačující, tak pro účinné odstraňování dusičnanového dusíku bude nezbytné 
zajistit dávkování externího organického substrátu, například etanolu.  
Vyjádření: Splněno - oproti stávající ČOV bude doplněn tzv. interní recykl, z nitrifikační 
části do předřazené denitrifikace. 
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• pro optimalizaci procesu nitrifikace je vhodné osadit jednotlivé nitrifikační sekce ČOV 
kyslíkovými sondami a proces provzdušňování dmychadly řídit nejen podle předem 
zadaných časových intervalů, ale i podle aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku a 
aktuální koncentrace amoniakálního dusíku v aktivační nádrži.  
Vyjádření: Splněno - pro lepší chod čistírny bude ve staré i nové lince doplněno ovládání 
dmychadel od kyslíkových sond. 

• v případě potřeby bude součástí technologie bubnová mikrosíta sloužící především 
k odstranění zbytkových koncentrací nerozpuštěných látek v odtoku zachycením na 
filtračním médiu; tato síta slouží i jako pojistka před případnými havarijními stavy ČOV 
spojenými s únikem kalu z dosazovacích nádrží; snížením koncentrace nerozpuštěných 
látek dojde zároveň i k zlepšení odtokových koncentrací dalších ukazatelů znečištění 
(CHSKCr, BSK5, celkový dusík, celkový fosfor) 
Vyjádření: Splněno - mikrosíto pro zachycení posledních zbytků NL je navrženo  na celý 
výkon ČOV 4100 EO. Mikrosíto zachytí poslední úlomky vloček a dojde ke zlepšení 
odtokových ukazatelů znečištění (CHSK, BSK5, NL). 

• zřídit pojistný systém ČOV, který zajistí, že ani v případě nutné odstávky (havárie, 
dlouhodobé přerušení přívodu elektrické energie a podobně) nedojde k vytékání 
nečištěných odpadních vod do toku (funkční výstražný systém, záložní zdroje, 
dostatečná retenční kapacita umožňující překlenout i delší odstávku, zajištění odvozu 
odpadních vod na jinou ČOV pomocí fekálních vozů apod.) 

      Vyjádření: Splněno - pro případ havarijního stavu bude zdvojnásobena původní AKU  
      retence,  takže v případě výjimečného stavu bude možno veškerý přítok Q spl. odklonit do  
      AKU po dobu 8 hodin, v zimních měsících až 12 hodin. Pro případ, že se nepodaří do  

doby 8 hodin obnovit provoz ČOV  je navržen náhradní zdroj el. proudu (dmychadlo –      
např. Honda).  

 
• objekt ČOV řešit jako otevřený systém, jež umožní, dle informace provozovatele stávající 

ČOV, dostatečné chlazení odpadních vod.  
Vyjádření: Splněno - stávající i nová ČOV - II. Etapa má čistící jímky umístěny venku. V 
letních měsících budou tedy vody přiměřeně zchlazovány.   Stávající i nové venkovní 
jímky mají úpravu, kdy po osazení fošnových krytů v době zimy (s velkými mrazy) 
nedojde naopak k extrémnímu vychladnutí pod +5°C. 

 
• v prostoru výpusti z objektu ČOV a přímo v Dobrovízském potoce umístit automatická 

teplotní čidla, která provozovatele neprodleně informují o případné nadměrné teplotě 
vody vypouštěné do Dobrovízského potoka; maximální teplota vody po smíchání s 
pozadím (tokem Dobrovízského potoka) a maximální teplotní rozdíl mezi oběma médii 
budou odpovídat NV č. 71/2003 Sb.   
Vyjádření: Splněno - ve staré i nové lince bude doplněno měření teploty na přítoku, aby 
bylo zabráněno skokovému zvýšení teploty potoční vody. V současné době již bylo na 
odtoku zavedeno měření teploty a zatím nebyly zaznamenány větší výkyvy. V případě, 
že by ke skokovému zvyšování teploty docházelo, je možné namontovat servošoupě 
místo stávajícího šoupěte a odpadní vody až po dobu 8 hodin shromažďovat v retenci. 

 
 
Závěr 
 
U záměru „Rozšíření a intenzifikace ČOV Hostouň“ nebyl prokázán významný vliv 
tohoto záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel vylučující jeho realizaci. 
Vzhledem k výše uvedeným faktům lze výstavbu záměru při dodržení podmínek pro 
projekci, výstavbu a provoz doporučit.  
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D. V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A 
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ  

 
Oznámení bylo vypracováno na základě postupně získaných podkladů, uvedené literatury a 
zákonných předpisů.  
 
Pro účely oznámení byla zpracována rozptylová studie. Přičemž základním podkladem byl 
projekt „ČOV - II. et. v obci HOSTOUŇ“ F+F Voda s.r.o. 2011.  Dále byl proveden biologický 
průzkum Dobrovízského potoka a Naturové hodnocení ovlivnění EVL Zákolanský potok. 
 
Studie vychází z projektovaných předpokladů, které bude třeba v rámci dalších stupňů 
projektové dokumentace a provozu záměru v případě potřeby upřesnit a ověřit. 
 
Přes všechny tyto nedostatky lze s ohledem na předpokládaný rozsah záměru považovat 
informace v rámci zpracování oznámení za dostatečné pro kvalifikované hodnocení přímých 
i nepřímých vlivů záměru. 
 
Podrobnější posouzení některých vlivů bude pravděpodobně možné provést při zkušebním 
provozu technologie.  
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• Internetové stránky obce Hostouň, www.hostounuprahy.cz 
• Internetové stránky Středočeského kraje, http://www.kr-stredocesky.cz 
• Internetové stránky ČGS,  http://nts2.cgu.cz  
• Mapový server životního prostředí, http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ 
• Intenzita dopravy, výsledky sčítání v roce 2005, Ředitelství silnic a dálnic 
• Geofond české republiky: www.geofond.cz 
• Portál AOPK 
• Český statistický úřad 
• Portál Ministerstva vnitra 
• Portál katastru nemovitostí 
• Digitální výškopis ČR, Idea-Envi, s.r.o 
• Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu, ČHMÚ Praha, Útvar ochrany čistoty 

ovzduší, oddělení modelování a expertíz. 
• Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP k výpočtu znečištění ovzduší 

z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS 97“, Věstník MŽP, ročník 1998, částka 3, 
Praha, 15. dubna 1998. 
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• Výpočtový program MEFA 02, server MŽP ČR 
• Výpočtový program SYMOS 97, verze 2003, Idea-Envi, s.r.o 
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ČÁST E 

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
 
Záměr je předkládán v jedné technologické a lokalizační variantě. Jedinou jinou variantou je 
tzv. nulová varianta spočívající v nerealizaci záměru. 



      Oznámení záměru  dle  přílohy č. 3 “Rozšíření a intenzifikace ČOV Hostouň“ 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov      73 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

ČÁST F 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

F. I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V 
OZNÁMENÍ 

 
Seznam příloh: 
 
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 
2. Výřez z katastrální mapy 
3. Rozptylová studie 
4. Naturové hodnocení 
5. Odborné stanovisko k ovlivnění recipientu 
6. Biologické hodnocení 
 
 

F. II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 
 

ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ 

 
BIOPROFIT s.r.o. 
Na Dolinách 876/6 
373 72 Lišov 
 
zpracovali:  
 
Mgr. Jan Čepelík  č. autor.: 81128/ENV/06 
Seydlerova 2149/7 
158 00 Praha 5 
e-mail: cepelik@bioprofit.cz 
tel.: 602 549 354 
 
Ing. Tomáš Rosenberg, PhD. 
Slapy č.p. 248 
252 08 Slapy nad Vltavou 
e-mail: rosenberg@bioprofit.cz 
tel: 724771268 
 
Ing. Pavla Albrechtová č. autorizace ke zpracování rozptylových studií.: č. 2993/740/06/DK 
Třinecká 672 
199 00 Praha 9 
IČ: 7447466 
Tel: + 420 728 298 499 
p.albrechtova@email.cz 
 
Ing. Jan Kadlec 
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V Praze dne:  20. 5. 2011  
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ČÁST G 

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU  

 
 
 
Rozšíření a intenzifikace ČOV Hostouň 
 
Podle zákona se jedná o záměr zařazený v příloze č. 1 pod kategorii II, bod 1.9 – Čistírny 
odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 
5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 
500. Předmětem záměru je rozšíření a intenzifikace ČOV Hostouň na kapacitu 4 000 EO. 
Záměr tak nedosahuje kapacity vyžadující zjišťovací řízení, ovšem vzhledem k potenciálnímu 
možnému ovlivnění EVL Zákolanský potok (Natura 2000) je zpracování zjišťovacího řízení 
nutné. 
 
Záměrem je navýšení kapacity stávající ČOV Hostouň formou intenzifikace technologie a 
realizace nové linky čištění. 
 
V současné době je realizována ČOV 2050 EO tvořená 2 paralelními linkami biologického 
čištění (systém R-D-N). Na tuto ČOV je připojena jednotná kanalizace z obce Hostouň a 
oddílná kanalizace z obce Pavlov. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu – 
Dobrovízského potoka. 
 
Záměrem je realizace další linky ČOV Hostouň a pomocných technologií zvyšujících 
účinnost čištění odpadních vod tak, aby navýšená kapacita ČOV postačovala pro čištění 
odpadních vod produkovaných v rámci rozvojových ploch a nové výstavby v obci Pavlov 
aHostouň. Je uvažováno s navýšení kapacity ČOV na celkem 4100 EO, tedy zvýšení 
kapacity o 2050 EO proti stávajícímu stavu. Jsou navržena technická opatření zajišťující 
minimalizaci dopadů rozšíření ČOV na EVL Zákolanský potok. 
 
Záměr je lokalizován na pozemcích p.č. 2699, 2700 a st. 514, vše k.ú. Hostouň. Nová 
výstavba záměru proběhne na ploše cca 3.700 m2. Vlastní technologie ČOV je umístěna ve 
stávajícím areálu ČOV Hostouň, na pozemku p.č. 2700 za hranicí areálu jsou pak umístěny 
pomocné technologie – terciální stupeň čištění tvořený zemním filtrem a kořenovou ČOV. 
 
Lokalita vybraná pro uvažované zařízení se nachází zcela mimo obytnou zástavbu v areálu 
stávající ČOV Hostouň a v jeho bezprostřední blízkosti. Umístění záměru je patrné 
z přehledné mapy na obrázku č. 1 a z detailního leteckého snímku na obrázku č. 2.  
 
Využití pozemků nekoliduje s žádnými regulativy Územního plánu velkého územního celku 
Středočeského kraje. Areál ČOV je napojen stávajícím výjezdem na místní komunikaci III/ 
0075  Hostouň – Běloky - Středokluky.  
 
II. etapa ČOV je navržena jako biologická čistírna s mechanickým  a biologickým  stupněm, 
včetně dočištění na mikrosítě  a s odstraněním fosforu. Část  průtoku  (80 % Q) bude 
přečerpávána na dočištění na zemní filtr a bazény kořenové ČOV, které tvoří terciální stupeň 
čištění.  
 
Celá ČOV bude čistit tato množství vod: 
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Qd = 574 m3/den =  6,6 l/s ,       Q měs. =  22 000 m3/měs,        Qrok =220 000 m3/r   
 
Kvalita vyčištěné vody na odtoku je garantována na lepší úrovni než současné vodohospod. 
rozhodnutí z ledna 2011:  
                  “p” hodnoty                       “m” hodnoty  
   CHSK                                                          60 mg/l                            100 mg/l 
   BSK5                                                          14 mg/l                             20 mg/l  
    NL                                                              18 mg/l                             25 mg/l  
  
                                                   „průměr“                           „m“ hodnota  
    N-NH4                                       8 mg/l                               15 mg/l  
    Pcelk                                           2 mg/l                                5 mg/l  
 
Produkce kalu je uvažována v objemu 120 kg/den (KS 100 %), přebytečný kal bude nejdříve  
odveden do  provzdušňovaného stabilizačního kalojemu, kde se zvýší koncentrace kalu na 
4% (množství bude činit 2,3 m3/den). Kal bude odvodňován na odstředivce na 25 % sušiny.   
 
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen na budoucí areál ČOV. 
  
Ve všech sledovaných charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako 
přijatelné s nízkými, zanedbatelnými až středními vlivy za předpokladu splnění projekčních, 
stavebních a provozních opatření snižujících vliv záměru na složky ŽP – především na vody.  
 
Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí, uvedené v předchozím textu, lze shrnout 
následujícím způsobem: 
 
1. Aspekty s kladným vlivem: 

� čištění odpadních vod ve vyšší kvalitě než požaduje legislativa, 

� umožnění rozvoje obce Pavlov, 

� zlepšení monitoringu kvality vod v rámci EVL Zákolanský potok  

� vlivy na dopravu 

 
2. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným: 

� vlivy na obyvatelstvo, 

� vlivy na horninové prostředí, 

� vibrace, elektromagnetické, ionizující záření, 

� kulturní památky, 

� vlivy na podzemní vody, 
� vlivy hluku 
� znečištění ovzduší 

 
3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, popř. splňující s rezervou platné nebo 
doporučené limity: 
� vliv na půdu  
 

 
4. Aspekty s vlivem nedosahujícím platné limity nebo s vlivem, kterému je třeba věnovat 
zvláštní pozornost (přestože nedosahuje platných limitů): 
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� vlivy na povrchové vody  

� vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

 
5. Aspekty s vlivem podstatným nebo přesahujícím platné limity: 
 
• Z provedeného rozboru vyplývá, že posuzovaný záměr není provázen rizikem vlivů, 

které by způsobily narušení některého faktoru ochrany životního prostředí.  
 
 
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze 
hodnotit jako nízkou bez zásadních negativních dopadů. 
 
Vzhledem ke všem výše uvedeným faktům a s přihlédnutím k rostoucímu významu využití 
energie obnovitelných zdrojů lze výstavbu záměru „Rozšíření a intenzifikace ČOV 
Hostouň“ při dodržení podmínek pro přípravné práce, výstavbu a provoz zařízení 
doporučit. 
 



      Oznámení záměru  dle  přílohy č. 3 “Rozšíření a intenzifikace ČOV Hostouň“ 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov      78 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

ČÁST H 

PŘ ÍLOHY  
 
Seznam příloh: 
 
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu a obce k záměru 
2. Výřez z katastrální mapy 
3. Rozptylová studie 
4. Naturové hodnocení 
5. Odborné stanovisko k ovlivnění recipientu 
6. Biologické hodnocení 
7. Fotografická příloha 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 1.  
Vyjádření příslušného stavebního úřadu a obce 

k záměru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 2.  
Výřez z katastrální mapy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 3.  
Rozptylová studie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozptylová studie 
emisí vybraných znečišťujících látek souvisejících s navýšením 

kapacity ČOV Hostouň, 

 

11/2010



 

Identifikační list 
 
 
Název akce: Rozptylová studie emisí vybraných 

znečišťujících látek souvisejících s navýšením 
kapacity ČOV Hostouň,  

 
 
 
     
 
 
 
Zpracovatel: Ing. Pavla Albrechtová 

Třinecká 672 
199 00, Praha 9 
IČ: 7447466     

 
 Tel: + 420 728 298 499 

p.albrechtova@email.cz 
      
Objednatel:    BIOPROFIT s.r.o. 

Na Dolinách 876/6 
373 72 Lišov 
IČO: 26017377 
GSM: +420 606 747 297 
bioprofit@bioprofit.cz 

 www.bioplyn.cz 
      
 
 
 
 
 
 
 
        V Praze dne: 22.11. 2010 
 
Počet stran textu: 54 
Počet tabulek: 25 
Počet obrázku: 34 
Počet příloh:0 
 
 
Tuto zprávu není možné reprodukovat a rozšiřovat bez souhlasu Ing. Pavly Albrechtové. Na základě 
souhlasu může být dokument reprodukován pouze včetně textových a grafických příloh. 



Rozptylová studie emisí vybraných znečišťujících látek souvisejících s navýšením kapacity  ČOV  Hostouň 

Autor: Ing. Pavla Albrechtová 
Tel.: +420 728 298 499 
e-mail: p.albrechtova@email.cz 

3 

OBSAH: 

AUTORIZACE .................................................................................................................................................. 5 

1. ÚVOD........................................................................................................................................................... 5 

2. SITUACE...................................................................................................................................................... 5 

3. METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY................................................................................................................. 5 

4. KVALITA OVZDUŠÍ V OBLASTI................................................................................................................... 7 

5. REFERENČNÍ METODA MODELOVÁNÍ ....................................................................................................... 8 

6. PRINCIP VÝPOČTU IMISNÍCH KONCENTRACÍ ........................................................................................... 9 

7. REFERENČNÍ BODY, SOUŘADNÝ SYSTÉM.............................................................................................. 12 

8. HODNOCENÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY, IMISNÍ LIMITY................................................................................ 14 

9. ZDROJE EMISÍ, EMISE .............................................................................................................................. 15 

9.1. Současný stav..........................................................................................................................15 

9.2. Popis záměru............................................................................................................................15 

9.3. Nároky na dopravu...................................................................................................................15 

9.4. Emise........................................................................................................................................15 

10. VÝSLEDKY VÝPOČTŮ ............................................................................................................................. 18 

10.1. POLUTANTY EMITOVANÉ VYVOLANOU DOPRAVOU......................................................................... 19 

10.1.1. Oxid dusičitý – NO2 .............................................................................................................19 

10.1.2. Oxid uhelnatý – CO .............................................................................................................24 

10.1.3. Oxid siřičitý – SO2 ...............................................................................................................26 

10.1.4. Suspendované částice PM10..............................................................................................32 

10.1.5. Benzen.................................................................................................................................36 

10.2. POLUTANTY EMITOVANÉ PROVOZEM ČOV ....................................................................................... 38 

10.2.1. Těkavé organické sloučeniny - VOC...................................................................................38 

10.2.2. Sirovodík H2S.......................................................................................................................41 

10.2.3. Amoniak NH3 .......................................................................................................................43 

10.2.4. Pachové látky ......................................................................................................................46 



Rozptylová studie emisí vybraných znečišťujících látek souvisejících s navýšením kapacity  ČOV  Hostouň 

Autor: Ing. Pavla Albrechtová 
Tel.: +420 728 298 499 
e-mail: p.albrechtova@email.cz 

4 

11. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR .............................................................................................................. 48 

12. PODKLADY A LITERATURA.................................................................................................................... 53 

12.1. Používané zkratky ..................................................................................................................54 

 
Seznam tabulek: 
Tabulka 1: Větrná růžice................................................................................................................................ 6 

Tabulka 2: Imisní charakteristiky na stanicích imisního monitoringu v roce 2008.............................................. 7 

Tabulka 3: Imisní charakteristiky na stanicích imisního monitoringu v roce 2009.............................................. 8 

Tabulka 4: Nejistoty modelování .................................................................................................................... 8 

Tabulka 5: Hodnoty koeficientu pro přepočet průměrných hodinových koncentrací pachových látek na špičkové
 12 

Tabulka 6: Vybrané referenční body u zástavby ........................................................................................... 13 

Tabulka 7: Závazné imisní limity .................................................................................................................. 15 

Tabulka 8: Emise vybraných polutantů ......................................................................................................... 16 

Tabulka 9: Emise vybraných polutantů ......................................................................................................... 16 

Tabulka 10: Přehled liniových zdrojů emisí................................................................................................. 16 

Tabulka 11: Vypočtené imisní koncentrace NO2 – maximální hodinové....................................................... 19 

Tabulka 12: Vypočtené imisní koncentrace NO2 – průměrné roční .............................................................. 20 

Tabulka 13: Vypočtené imisní koncentrace NOx – průměrné roční .............................................................. 20 

Tabulka 14: Vypočtené imisní koncentrace CO .......................................................................................... 24 

Tabulka 15: Vypočtené maximální hodinová imisní koncentrace SO2.......................................................... 26 

Tabulka 16: Vypočtené průměrné denní imisní koncentrace SO2 ................................................................ 27 

Tabulka 17: Vypočtené průměrné denní imisní koncentrace SO2 ................................................................ 28 

Tabulka 18: Vypočtené průměrné denní imisní koncentrace PM10 ............................................................. 32 

Tabulka 19: Průměrná roční imisní koncentrace PM10 ................................................................................ 33 

Tabulka 20: Průměrné roční imisní koncentrace - benzen........................................................................... 36 

Tabulka 21: Vypočtené imisní koncentrace – H2S ...................................................................................... 41 

Tabulka 22: Vypočtené imisní koncentrace – NH3 ...................................................................................... 43 

Tabulka 23: Vypočtené imisní koncentrace – pachové látky........................................................................ 46 

Tabulka 24: Závěrečný přehled vypočtených imisních koncentrací ve výšce 2 m nad terénem  z navýšení 
dopravy 51 

Tabulka 25: Závěrečný přehled vypočtených imisních koncentrací polutantů emitovaných při provozu ČOV 52 



Rozptylová studie emisí vybraných znečišťujících látek souvisejících s navýšením kapacity  ČOV  Hostouň 

Autor: Ing. Pavla Albrechtová 
Tel.: +420 728 298 499 
e-mail: p.albrechtova@email.cz 

5 

Autorizace 

Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j.: 2993/740/06/DK ze dne 11.10.2006 byla dle 
§ 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší[1] a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) žadateli Ing. Pavle Albrechtové, Třinecké 672, 19900 
Praha 9, vydána autorizace ke zpracování rozptylových studií. Rozhodnutí bylo vydáno na dobu do 
30. 9. 2009. 
 

1. Úvod 

Rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky společnosti BIOPROFIT, s.r.o.; pro 
vydání územního rozhodnutí. 

Tato rozptylová studie hodnotí předpokládaný vliv zvýšení kapacity ČOV Hostouň o 50% včetně 
související vyvolané dopravy na kvalitu ovzduší v okolí širším zájmovém území se zřetelem k obytné 
zástavbě. 

Byla zpracována pro polutanty oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, suspendované částice 
PM10 a benzen z dopravy související s provozem ČOV. Dále byly rozptylovány polutanty VOC, NH3, 
H2S a pachové látky z provozu samotné ČOV 

2. Situace 

Vedle meteorologických podmínek jsou pro dopad emisí na jakoukoli lokalitu neméně důležité i 
topografické podmínky, především konfigurace terénu a začlenění zdrojů do něj. Znalost všech 
podmínek je nutná pro základní orientaci v problematice rozptylu znečišťujících látek v dané lokalitě. 

Předmětem záměru je zvýšení kapacity stávající ČOV Hostouň, která spočívá ve vybudování 
nové technologie ve stávajícím areálu.  

Záměr bude umístěn v prostoru stávajícího areálu ČOV v k.ú. Hostouň na pozemcích č. 2699 a 
514. 

Dopravně je a bude areál obsluhován po silnici č. přes Hostouň a Pavlov do Unhoště. 
Projekt svým umístněním nezasahuje do ochranného pásma či chráněných území. Jižně od 

areálu se nachází prvek NATURA 2000 Zákolanský potok, kategorie ZV, kategorie chráněného území 
PP.  

Nejbližší obytná zástavba je od areálu ČOV vzdálena cca 470 m JZ (obec Hostouň), 465 m SV 
osada Žákův Mlýn a 510 m JV obec Dobrovíz. 

Reliéf okolního terénu, začlenění zdrojů emisí a okolní zástavby do něj je patrné z obrázků č. 2 
na stránce 12. 

3. Meteorologické podmínky 

Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí rozhodujícím činitelem pro rozptyl znečišťujících 
látek v ovzduší. Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu rozptylových studií se 
provádí podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy ovzduší. 

Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd 
s třídními rychlostmi 1,7 m.s-1 pro interval 0 až 2,5 m.s-1, 5 m.s-1 pro rozmezí 2,5 až 7,5 m.s-1 a 11 m.s-

1 pro rychlosti vyšší než 7,5 m.s-1. 
Stabilitní klasifikace ČHMÚ podle Bubníka a Koldovského se zřetelem k výpočtům znečištění 

ovzduší rozeznává pět tříd stability. Hlavním kritériem je vertikální teplotní gradient, který udává 
změnu teploty vzduchu na jednotkovou vzdálenost ve vertikálním směru. Označuje se γ a udává se ve 
°C na 100 m výšky. Klesá-li teplota vzduchu s nadmořskou výškou, má gradient kladné znaménko a 
naopak.
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Třída stability vertikální teplotní gradient 
I. superstabilní  γ < -1,6 
II. stabilní - 1,6 < γ < -0,7 
III. izotermní - 0,6 < γ < +0,5 
IV. normální + 0,6 < γ < +0,8 
V. konvektivní  γ > +0,8 

Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně: 
 

I. stabilitní třída - superstabilní: vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba 
silných inverzních stavů, výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném 
půlroce, maximální rychlost větru 2 m.s-1. 

II. stabilitní třída - stabilní: vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena 
inverzními situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, 
maximální rychlost větru 3 m.s-1. 

III. stabilitní třída - izotermní: projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru 
v neomezené síle, v chladném období ji lze očekávat v dopoledních a odpoledních 
hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. 

IV. stabilitní třída - normální: dobré podmínky pro rozptyl znečišťujících látek bez tvorby 
inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den v době, kdy nepanuje 
významně sluneční svit. Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně 
vyšší četnost výskytu než ostatní třídy. 

V. stabilitní třída - konvektivní: projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která 
může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících 
látek. Výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální 
rychlost větru je 5 m.s-1. 

Odborný odhad větrné růžice použitelný pro tuto lokalitu vypracovaný ČHMÚ Praha[3] a jeho 
grafické vyjádření je uvedeno na následujících stranách. 

Podrobným rozborem větrné růžice Hostivice zjistíme následující: 

• největší četnost výskytu v dané lokalitě má bezvětří, 34 %, tj. 2978 h.r-1 

• druhou nejvyšší četnost výskytu, 15 %, tj. 1314 h.r-1 má západní vítr 

• třetí v pořadí je severozápadní vítr s četností výskytu 13 %, tj. 1139 h.r-1 

• nejvyšší četnost vykazuje vítr do rychlosti 2,5 m.s-1 včetně bezvětří, který lze očekávat 
v cca 62%, 

• zhoršené rozptylové podmínky, tzn. I. a II. třída stability se odhadují celkově v 36 %,  

Z uvedeného vyplývá, že se v posuzované lokalitě po třetinu roku vyskytuje bezvětří. Po zbytek 
roku je zájmové území provětráváno především západními a severozápadními větry nižších rychlostí. 
S tím souvisí i poměrně vysoký výskyt špatných rozptylových podmínek doprovázených inverzními 
stavy (po třetinu roku). 

Tabulka 1: Větrná růžice 

ODBORNÝ ODHAD VĚTRNÉ RŮŽICE PRO LOKALITU HOSTIVICE, okr. Praha západ 
platná ve výšce 10 m nad zemí v % 
podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší 
 

celková růžice 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7 3.20 2.00 1.90 2.80 5.80 3.20 4.00 5.50 34.00 62.40 
5,0 2.70 1.00 1.10 1.20 4.00 7.60 9.20 6.50   33.30 

11,0 0.10 0.00 0.00 0.00 0.20 1.20 1.80 1.00   4.30 
součet 6.00 3.00 3.00 4.00 10.00 12.00 15.00 13.00 34.00 100.00 
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Obrázek 1:  

Odborný odhad větrné růžice pro obecnou lokalitu Hostivice
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4. Kvalita ovzduší v oblasti 

V dané lokalitě se nenachází dostatečně reprezentativní stanice AMI, pouze měřící stanice 
s manuálním měřícím programem.  

• Stanice imisního monitoringu č. 663 Stehelčeves je od ZÚ vzdálena cca 7 km. Jedná se o 
pozaďový typ stanice v předměstské obytné zóně s reprezentativností 10 až 100 km. 
Vlastníkem stanice je Zdravotní ústav Kolín. Imisní monitoring je prováděn manuálním 
měřícím programem; 

• Stanice imisního monitoringu č. 595 Buštěhrad v okrese Kladno je od ZÚ vzdálena cca 9 km. 
Jedná se o pozaďový typ stanice situované v městské obytné zóně s reprezentativností 10 až 
100 km. Vlastníkem stanice je ZÚ Kolín. Imisní monitoring je prováděn manuálním měřícím 
programem. 

Základní hodinové, osmihodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky zjištěné na výše 
uvedené stanici za rok 2008 a 2009 jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

Tabulka 2: Imisní charakteristiky na stanicích imisního monitoringu v roce 2008 

Koncentrace [µg.m-3] 

čtvrtletní 
Stanice 

(typ) 

Repre-
zentativ-

nost 

Vzdále-
nost od 
zdroje 
[km] 

Znečiš-
ťující 
látka 

I.Q II.Q III.Q IV.Q 

roční 
průměr 

denní 
maximum 
(datum) 

hodinové 
maximum 
(datum) 

NO2 15,6 11,5 13,9 10,3 12,8 53,0(13.2.)  

SO2 4,3 2,0 2,2 2,9 2,9 22,0 (3.1.)  
663 

Stehelčeves 
0,5 až 4 

km 7 km 

PM10 44,0 41,6 31,7 46,5 40,9 139,0(12.12.)  

NO2 19,2 8,7 12,7 12,7 13,3 51,0(13.2.) - 

SO2 2,7 2,1 2,0 2,0 2,2 12,0 (14.1.) - 
595 

Buštěhrad 
10 až 100 

km 5 km 

PM10 31,4 33,8 27,6 35,8 32,1 106,0(12.2.) - 
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Tabulka 3: Imisní charakteristiky na stanicích imisního monitoringu v roce 2009 

Koncentrace [µg.m-3] 

čtvrtletní 
Stanice 

(typ) 

Repre-
zentativ-

nost 

Vzdále-
nost od 
zdroje 
[km] 

Znečiš-
ťující 
látka 

I.Q II.Q III.Q IV.Q 

roční 
průměr 

denní 
maximum 
(datum) 

hodinové 
maximum 
(datum) 

NO2 - 7,7 29,6 12,4 14,6 90,0 (7.8.)  

SO2 3,8 2,2 2,3 2,4 2,7 15,0(29.5.)  
663 

Stehelčeves 
0,5 až 4 

km 7 km 

PM10 52,4 44,9 42,5 56,5 49,0 238,0(15.1.)  

NO2 13,2 6,4 10,4 10,6 10,1 56,0(31.7.) - 

SO2 3,1 2,4 2 2 2,4 56,0 (9.1.) - 
595 

Buštěhrad 
10 až 100 

km 5 km 

PM10 40,0 38,6 37,9 36,3 38,3 205,0(15.1.) - 

 

� 36. nejvyšší průměrná denní imisní koncentrace PM10 (µg.m-3):  

Stanice imisního 
monitoringu  

2008 2009 

Stehelčeves 62,0 (7.8.) 76,0 (9.1.)-89 
Buštěhrad 49,0(21.4.) 54,0 (3.3.)-44 

� 4. nejvyšší průměrná denní imisní koncentrace SO2 (µg.m-3).  

rok 2008 2009  
Stehelčeves 11 (22.2.) 13,0 (7.1.) 
Buštěhrad 6 (18.2.) 5 (7.8.) 

Jak je patrné z hodnot v tabulce č. 2, měřené imisní koncentrace PM10 překračují imisní limity 
dané NV 597/2006 Sb. U suspendovaných částic PM10 se jedná o překročení imisního limitu pro 
průměrné denní koncentrace.  

Dle OZKO pro rok 2005 jak je uvádí MŽP ve spolupráci s ČHMÚ leželo zájmové území v oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší. Pro roky 2006 až 2008 ZÚ nenáleželo do OZKO, nedocházelo zde 
k překročení imisního limitu pro žádný ze sledovaných polutantů. 

Jak je zřejmé z měření na nejbližších stanicích imisního monitoringu pro rok 2009, koncentrace 
PM10 a to jak průměrné denní tak i průměrné roční překračují imisní limit.  

Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti může docházet v důsledku dlouhodobých inverzních 
situací k překročení imisních limitů u polutantů PM10-průměrné denní a BaP – průměrné roční, ovšem 
nelze konstatovat, že i v obci Hostouň jsou dosahovány pro PM10 – průměrné denní takto vysoké 
koncentrace.  

5. Referenční metoda modelování 

Dle bodu 2 Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.[7] je ve smyslu § 17 odst. 5 zákona č. 
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší[1] závaznou metodou pro výpočet rozptylu znečišťujících látek SYMOS 
97[4]. Dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.[7] je pro vybrané znečišťující látky stanovena 
nejistota modelování následující tabulkou. 

Tabulka 4: Nejistoty modelování  

 SO2, NO2, 
NOx, CO 

Benzen PM10, Pb O3, související 
NO a NO2 

B(a)P, As, Cd, Ni 

Nejistota modelování 

Hodinové průměry 50% - - 50% 60% 

Osmihodinové průměry 50% - - 50% 60% 
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Denní průměry 50% - - - - 

Roční průměry 30% 50% 50% - - 

 

6. Princip výpočtu imisních koncentrací 

Výpočet byl proveden podle závazné metodiky SYMOS 97[4], kterou vypracoval Český 
hydrometeorologický ústav v roce 1998. Metodika je založena na statistické teorii rozptylu plynu 
v ovzduší a vychází ze Suttonova vzorce pro výpočet koncentrace znečišťující látky, leží-li pata 
komínu nebo střed plošného či liniového zdroje v počátku souřadného systému a vane-li vítr ve směru 
osy +x za předpokladu Gaussova rozložení koncentrace ve vlečce. Základní vzorec má tvar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kde 

C - koncentrace znečišťující látky v daném bodě P za dané třídy větru N a třídy stability S 
(µg.m-3) 

ME - emise znečišťující látky (g.s-1) 
σy,σz – příčný a horizontální rozptylový parametr (m) 
σy0,σz0 - počáteční rozptylové parametry, které souvisí s rozměry plošného zdroje, pro bodový 

zdroj jsou rovny nule (m) 
yL - kolmá vzdálenost bodu P od vektoru rychlosti větru procházejícího zdrojem emise (m) 
xL - vzdálenost bodu P ve směru větru (m) 
h1 - efektivní výška zdroje (m) 
z´,z´´,z´´´.- korigované vertikální souřadnice (m) 
u - rychlost větru v efektivní výšce zdroje (m.s-1) 
Kh - koeficient zeslabení vlivu nízkých zdrojů na horách 
ku - koeficient odstraňování, zahrnující suchou a mokrou depozici 
ϑ - koeficient pro zvlněný terén 

Většina proměnných je funkcí vzdálenosti bodu od zdroje a stabilitní třídy. 
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací platí: 

 
 
 
 
 
 
kde C – průměrná roční koncentrace 
 αi – relativní roční využití zdroje 
 ciϕj – koncentrace způsobená i-tým zdrojem při směru větru ϕ a rozptylových 

podmínkách j 
 fϕj – relativní četnost směru větru při rozptylových podmínkách j 
 

Vstupní údaje i forma výsledků výpočtů v metodice SYMOS 97[4] byly přizpůsobené tehdy platné 
legislativě. V souvislosti se vstupem ČR do EU a v souvislosti se schválením zákona 86/2002 Sb.[1] a 
vládního nařízení č. 597/2006 Sb.[7] se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným 
evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu 
znečištění ovzduší. Proto byl vypracován dodatek metodiky SYMOS 97[10], který upravuje výpočet tak, 
aby poskytoval hodnoty koncentrací přímo srovnatelné s platnými imisními limity. 

Jedná se o úpravu rozptylových parametrů σy a σz tak, aby bylo možno počítat hodinové a 
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osmihodinové imisní koncentrace. 
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku 

NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise 
oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky a dopravy. Suma NOx je přitom tvořena 
zejména dvěma složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa[7] ponechává imisní limit NOx ve vztahu 
k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě 
proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů 
dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, 
který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce 
značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože vstupem do výpočtu nadále zůstávají 
emise NOx, byl výpočet upraven tak, aby poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a zohledňoval rychlost 
konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Pro výpočet koncentrace NO2 
v ovzduší z emisí NOx platí: 
 
 
 
 
kde 

C - koncentrace NO2 v ovzduší (µg.m-3) 
C0 - koncentrace NOx v ovzduší vypočtená z množství emisí NOx podle původní metodiky 

SYMOS 97[4] (µg.m-3) 
xL – vzdálenost referenčního bodu od zdroje ve směru větru (m) 
uh1 –rychlost větru v efektivní výšce zdroje korigované na tvar terénu (m.s-1) 
kp – koeficient přírůstku NO2. Jeho hodnoty jsou závislé na třídě stability (s-1) 

Při výpočtu maximálních denních koncentrací SO2 a PM10 se postupuje tak, že vypočtené maximální 
hodinové koncentrace se přepočtou na denní podle následujících vztahů: 

Pro SO2: 
Cd = 0,867.Ch pro Ch <= 160 µg.m-3 
Cd = 78,129.ln(Ch) – 257,8 pro Ch > 160 µg.m-3 

Pro PM10: 
Cd = 0,808.Ch pro Ch <= 350 µg.m-3 
Cd = 220,35.ln(Ch) – 1008 pro Ch > 350 µg.m-3 

kde 
Cd je nejvyšší průměrná denní koncentrace (µg.m-3) 
Ch je maximální hodinová koncentrace (µg.m-3) 

 
Takto získané denní imisní koncentrace SO2 a PM10 mají význam maximálních průměrných 

denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den. To znamená, že 
při jakékoli změně rozptylových podmínek (rychlosti nebo směru větru či stability atmosféry) budou 
imisní koncentrace vždy nižší. Pravděpodobnost, že konkrétní rozptylové podmínky se během dne ani 
minimálně nezmění je velmi malá a proto skutečné denní imisní koncentrace budou s největší 
pravděpodobností nižší než vypočtené. 

Modifikace metodiky SYMOS 97 pro pachové látky 

Vnímání zápachu je rozdílné od vnímání účinku „klasických“ znečišťujících látek. Především 
intenzita vjemu závisí na logaritmu koncentrace pachové látky, při malých koncentracích je nos velmi 
citlivý a odezva nosu na pach je velmi rychlá, při delší expozici odezva nosu slábne, projevuje se 
adaptace. Nejkratší časový interval, pro který rozptylové modely počítají průměrné koncentrace je 
obvykle 1 hodina a během tohoto intervalu muže koncentrace pachové látky kolísat kolem této 
průměrné hodnoty v širokém rozmezí. Protože smyslová reakce člověka na pach je velmi rychlá, je 
intenzita vjemu určena právě špičkovými hodnotami a nikoliv průměrnou hodnotou. Proto úvahy 
založené na průměrné koncentraci by vedly k podcenění účinku koncentrací pachových látek. Do 
modelu proto musí být zabudována možnost výpočtu okamžitých koncentrací nebo korekce na poměr 
Špička/průměr. 

Pro hodnocení účinku pachových látek byl proto CHMÚ vypracován návrh metodiky[14], který 
spočívá v modifikaci nejvíce používaného výpočtového modelu Symos 97[4,8], kde se vypočtené 
průměrné hodinové koncentrace korigují na špičkové pomocí faktoru poměr Špička/ průměr (P/M), 
které jsou závislé na typu zdroje, vzdálenosti od zdroje a rozptylových podmínkách. Předpokládá se, 
že výpočet bude zpravidla prováděn pouze pro jeden zdroj. 
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V případě výpočtu pro více zdrojů nelze uplatnit sčítání vypočítaných koncentrací pro 
jednotlivé zdroje jako u klasických znečišťujících látek a je nutno použít postup popsaný dále. Typy 
zdrojů emisí vzhledem k výpočtu rozptylu pachových látek jsou: 
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Bodové emise probíhá z malé plochy, jejíž rozměry jsou zanedbatelné v porovnání se vzdáleností 
nejbližšího referenčního bodu 
Plošné vyznačuje se zřetelnou dvojrozměrnou strukturou, vertikální obsah je omezený 
Liniové speciální případ plošného zdroje, kde je šířka zdroje menší než jeho délka; zdroje, 
jejichž šířka přesahuje 20% délky jsou považovány za plošné 
Objemové mají trojrozměrnou strukturu a obsahují dostatečné množství emitujících bodu, aby 
jejich emise mohla být považována za homogenní 
Komín vyvýšený bodový zdroj, obvykle vypouští horké emise. Jako vysoké se označují 
komíny se stavební výškou přesahující tloušťku přízemní vrstvy (30 – 50 m) 

Tabulka 5: Hodnoty koeficientu pro přepočet průměrných hodinových koncentrací pachových 
látek na špičkové 

 
Blízká oblast se rozprostírá do takové vzdálenosti od zdroje, kde struktura zdroje ještě ovlivňuje 

tvar a rozptyl vlečky. Vymezuje se desetinásobkem největšího rozměru zdroje (výšky nebo šířky). 
Vzdálená oblast navazuje na oblast blízkou, vznos a rozptyl vlečky se již plně projevil, vlečka je dobře 
rozmíchaná. 

Je nezbytné uvést, že popsaná metoda výpočtu rozptylu pachových látek je pouze jedna 
z možností, jedná se o neoficielní návrh, který nemá žádnou právní oporu v zákoně a není referenční 
schválenou metodou. 

7. Referenční body, souřadný systém 

Pojmem referenční bod se rozumí místo, ve kterém jsou počítány imisní koncentrace. Většinou 
se za referenční body volí místa důležitá z hlediska čistoty ovzduší, jako např. obytné domy, 
zdravotnická a školská zařízení, sportoviště apod. Protože metodika výpočtu SYMOS 97[4,10] vyžaduje 
zadání profilu terénu ve vyšetřované lokalitě, byly v tomto případě za referenční body zvoleny 
průsečíky pravidelné čtvercové sítě 2050 m x 1400 m s krokem 100 m. Dále bylo za referenční body 
vybráno 14 konkrétních budov v okolí záměru rozšíření ČOV. Tyto body pak reprezentují obytnou a 
jinou zástavbu v nejbližším i vzdálenějším okolí ČOV.  

Imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek za všech možných kombinací tříd stability a 
rychlosti větru a dále průměrná roční koncentrace, která respektuje četnost výskytu jednotlivých směrů 
a rychlostí větru, stabilitních tříd atmosféry a fond provozní doby jednotlivých zdrojů, byly počítány 
tedy v celkem 344 referenčních bodech. Vzhledem k účelu této studie a použitelnosti metodiky 
SYMOS 97[4,10] byly imisní koncentrace počítány ve výšce 2 m nad terénem. Počátek námi zvoleného 
souřadného systému, ve kterém jsou pomocí souřadnic x, y a z určovány vzájemné pozice 
jednotlivých referenčních bodů (průsečíků) a zdrojů emisí je pro účely výpočtů umístěn v levém dolním 
rohu použité lokální sítě a má souřadnice JTSK x = 1038050; y = 758400 (bod 1 x=0, y=0). 
Souřadnice x stoupá s klesající osou y v systému JTSK, souřadnice y stoupá s klesající osou x 
v systému JTSK, souřadnice z představuje nadmořskou výšku. K odečítání vertikálních souřadnic 
referenčních bodů byl použit mapový list v měřítku 1 : 10 000 a situace z dokumentace[2,5]. Vzhledem 
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k pootočení systému JTSK oproti severu byla pro potřeby výpočtu imisních koncentrací příslušně 
modifikována větrná růžice. Jednotlivé průsečíky, nebo-li referenční body, jsou číslovány od levého 
dolního rohu po řádcích zleva doprava. Výpočtová síť, číslování referenčních bodů v síti a umístění 
vybraných referenčních bodů je uvedeno na obrázku č. 2. V následující tabulce jsou uvedeny 
souřadnice vybraných referenčních bodů v místním systému. 

Tabulka 6: Vybrané referenční body u zástavby 

Souřadnice [m] Číslo a popis referenčního 
bodu Y X Z 

Výška výpočtu nad 
terénem L [m] 

1001 Hostouň č.p. 385 757754 1037462 333,91 2 
1002 Hostouň č.p. 444 757840 1037462 335,57 2 
1003 Hostouň č.p. 17 757854 1037584 332,94 2 
1004 Hostouň č.p. 87 757704 1037902 345,65 2 
1005 Hostouň č.p. 332 757394 1037848 334,88 2 
1006 Hostouň - novostavby 757276 1037817 334,72 2 
1007 MŠ Hostouň, č.p. 330 758099 1038097 355,75 2 
1008 Hostouň č.p. 165 757904 1037753 336,92 2 
1009 Dobrovíz č.p. 106 756950 1037794 334,22 2 
1010 Dobrovíz novostavba 756935 1037550 330,44 2 
1011 Dobrovíz č.p.200 756847 1037602 338,30 2 
1012 Dobrovíz č.p.131 756867 1037712 339,38 2 
1013 Žákův mlýn č.p. 124 757081 1036858 317,88 2 
1014 Žákův mlýn č.p. 26 757094 1036743 316,46 2 

Obrázek 2: Síť referenčních bodů v lokalitě Hostouň 
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8. Hodnocené znečišťující látky, imisní limity 

Záměrem je zvýšit kapacitu ČOV Hostouň. Areál se nachází severovýchodně od obce při silnici 
Hostouň Běloky. Z pohledu znečišťování ovzduší budou z provozu ČOV do ovzduší unikat sirovodík 
(H2S), amoniak (NH3) a těkavé organické látky (VCO) a pachové látky. 

Studie hodnotí i vliv dopravy vyvolané v souvislosti s provozem celého areálu. Z dopravy 
připadají v úvahu emise oxidů dusíku (NOx) a oxid uhelnatý (CO) a suspendované částice (PM10) a 
benzenu, v malém množství i oxidu siřičitého (SO2). 

Dle definice v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.[7], Přílohy 1 Části B se koncentrace oxidu dusíku 
rozumí součtem objemových poměrů koncentrací oxidu dusnatého a oxidu dusičitého (ppbv) a 
vyjádřených v jednotkách hmotnostní koncentrace oxid dusičitý. Z výše vyjmenovaných znečišťujících 
látek jsou Nařízením vlády č. 597/2006 Sb.[7] stanoveny závazné imisní limity pro oxid uhelnatý, oxidy 
dusíku, oxid dusičitý, oxid siřičitý a benzen. Hodnoty závazných imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 
a vztahují se na standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 
101,325 kPa.  

Z pohledu rozptylové studie budou hodnoceny imisí H2S srovnány s referenční koncentrací H2S 
s prahovými účinky vyhlášenou SZÚ – průměrné denní H2S 150 ug/m3, které nezajišťují před 
zápachem, pro ochranu před zápachem je referenční koncentrace 7 ug/m3. 

Problematiku pachových látek řeší Vyhlášky MŽP č. 362/2006 Sb.[14,15], která definuje 
přípustnou míru obtěžování zápachem a její překročení, způsob stanovení koncentrace pachových 
látek a termín stanovení koncentrace pachových látek u vyjmenovaných stacionárních zdrojů. 

Přípustná míra obtěžování zápachem je definována v § 1 vyhlášky č. 362/2006 Sb.[14] 
následovně: 

(1) Přípustná míra obtěžování zápachem je stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je 
třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, odstraněním nebo omezením 
obtěžujícího pachového vjemu. 

(2) Překročení přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné stížnosti 
osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází. 

(3) Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem 
stěžuje více než 20 osob podle odstavce 2 a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních 
zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona[1], které překročení přípustné míry obtěžování 
zápachem způsobilo. 

Jak je zřejmé z předchozího textu, není stanoven žádný imisní limit pro pachové látky, přípustná 
míra obtěžování zápachem je stanovena pouze obecně a její překročení se hodnotí pro každý případ 
individuelně na základě písemné stížnosti občanů. Tento postup je ovšem možné použít u již 
existujících stacionárních zdrojů, v případě projektovaných zdrojů, pokud se podaří s dostatečnou 
spolehlivostí určit emise pachových látek a následně upravenou metodikou SYMOS 97[13] spočítat 
jejich rozptyl, není dost dobře možné přepočítávat imisní koncentrace pachových látek na počet 
stěžujících si občanů.  
Hodnocení pachových látek 

Při koncentraci pachových látek 1 ouE·m-3 u 50% respondentů může být pach vnímán, avšak 
nemůže být rozpoznán (identifikován). V literatuře uváděná koncentrace pachových látek, kdy může 
být pach rozpoznán a identifikován velmi citlivým jedincem se pohybuje mezi 3-5 ouE·m-3 v závislosti 
na hédonickém tónu pachu. Koncentrace pachových látek (pro průměrného obyvatele, který je 
schopen identifikovat pach) je 5 ouE·m-3. Vyšší hodnoty koncentrace pachových látek již mohou být 
pro respondenty obtěžující [14]. 

V následující tabulce jsou uvedeny závazné imisní limity hodnocených znečišťujících látek.  
Výpočty imisních koncentrací jednotlivých znečišťujících látek byly provedeny ve formách, 

umožňujících porovnání s příslušnými imisními limity. 
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Tabulka 7: Závazné imisní limity  

Imisní limit Znečišťující 
látka Účel 

vyhlášení 
Parametr / Doba 

průměrování 
Hodnota imisního limitu Datum, do 

něhož musí být 
limit dosažen 

Ochrana 
zdraví lidí 

Aritmetický průměr / 
1 h 

200 µg.m-3 NO2, nesmí být 
překročena více než 18krát 

za kalendářní rok 

1.1.2010 

Ochrana 
zdraví lidí 

Aritmetický průměr / 
Kalendářní rok 

40 µg.m-3 NO2 1.1.2010 

Oxid dusičitý 
(NO2)

(1) a oxidy 
dusíku (NOx)

[7] 

Ochrana 
ekosystémů 

Aritmetický průměr / 
Kalendářní rok 

30 µg.m-3 NOx - 

Oxid uhelnatý 
(CO)[7] 

Ochrana 
zdraví lidí 

Maximální denní 
osmihodinový 
klouzavý průměr 

10 000 µg.m-3 - 

Ochrana 
zdraví lidí 

Aritmetický průměr / 
1 h 

350 µg.m-3, nesmí být 
překročena více než 24krát 

za kalendářní rok 

- 

Ochrana 
zdraví lidí 

Aritmetický průměr / 
24 h 

125 µg.m-3, nesmí být 
překročena více než 3krát 

za kalendářní rok 

- 

Oxid siřičitý 
(SO2)

[7] 

Ochrana 
ekosystémů 

Aritmetický průměr / 
rok a zimní období 
(1.10.-31.3.) 

20 µg.m-3 - 

Ochrana 
zdraví lidí 

24 hodin 50 µg.m-3   / 35 - Suspendované 
částice (PM10)

[7] 
 Ochrana 

zdraví lidí 
1 rok 40 µg.m-3 - 

Poznámka: (1) Pro NO2 je stanovena pro léta 2005 až 2009 mez tolerance. Vzhledem k předpokládanému 
termínu realizace záměru (06 - 08/2010) nebyla mez tolerance v hodnocení znečištění ovzduší 
uvažována. 

9. Zdroje emisí, emise 

Veškeré údaje uváděné v této kapitole byly převzaty z dokumentace poskytnuté objednatelem[5, 

6].  

9.1. Současný stav 

Záměrem je zvýšení kapacity stávající ČOV Hostouň. Stavba bude umístěna do areálu stávající 
ČOV na pozemcích parcelní č. 2699 a 514 v k.ú. Hostouň. 

 

9.2. Popis záměru 

Záměrem je zvýšit kapacitu stávající ČOV Hostouň o cca 50%.  

9.3. Nároky na dopravu 

Předpokládá se obsluha po silnici IV. třídy č. 0075 do Hostouně a dále po silnici 4.třídy 0067 do  
Unhošti.  

9.4. Emise 

Emise znečišťujících látek z jednotlivých zdrojů emisí byly vypočteny za předpokladu dodržení 
emisních limitů pro pístové spalovací motory definovaných v Nařízení vlády č. 146/2007 Sb.[6], a na 
základě následujících údajů a předpokladů: 
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Plošné zdroje: 

Stávající provoz ČOV 

Tabulka 8: Emise vybraných polutantů 

Emise 
Znečišťující látka Emise (mg.m-3)

(g/s) 

H2S 5 0,001125 

NH3 5 0,001125 

VOC 5 0,001125 

Pachové látky 100 (OUE.m-3) 0,000045 

Pozn: Emise vybraných polutantů stanovil zadavatel 

Souřadnice nádrží stávající ČOV: y = 757347 m, x = 1037228 m. V nádrži budou 3 dmychadla, 
každé o výkonu 270 m3/hod. Plocha nádrží je 72 m2 - plocha zdroje. Vznos emisí bude cca 1,5 m. 

Rozšíření provoz ČOV 

Tabulka 9: Emise vybraných polutantů 

Emise 
Znečišťující látka Emise (mg.m-3)

(g/s) 

H2S 5 0,001125 

NH3 5 0,001125 

VOC 5 0,001125 

Pachové látky 100 (OUE.m-3) 0,000045 

 Pozn: Emise vybraných polutantů stanovil zadavatel 

Souřadnice nových nádrží ČOV: y = 757363 m, x = 1037228 m. V nádrži budou 3 dmychadla, 
každé o výkonu 270 m3/hod. Plocha nádrží je 72 m2 - plocha zdroje. Vznos emisí bude cca 1,5 m. 

LINIOVÉ ZDROJE - DOPRAVA 

Odvoz kalu bude probíhat přes Hostouň do Unhoště. Za rok se odveze 839,5 m3/rok. Odvoz 
kalů představuje denní dopravní zátěž 0,153 jízdy. 

Výpočet emisních faktorů pro jednotlivé znečišťující látky a typy automobilů pomocí programu 
MEFA 02[12] byl proveden pro konvenční emisní faktor  a pro rychlost 80 km/h mimo obec, 50 km/h 
pro komunikace v obci. Pro příjezdovou komunikaci a simulovaný pohyb vozidel po parkovišti byl 
výpočet proveden pro rychlost 5 km/hod. Z důvodu stability výpočtu bylo nutno komunikace rozdělit na 
několik dílčích úseků o délce 100 m.  

Vypočtené emise jednotlivých znečišťujících látek jsou uvedeny v tabulce č. 9 na konci této 
kapitoly. Zde je nutné poznamenat, že se jedná pouze o emise z vyvolané dopravy. 

 

Tabulka 10: Přehled liniových zdrojů emisí  

Emise [g.km-1.s-1] Komunikace / číslo 
úseku 

NOx CO SO2 PM10 benzen 

areál 0,0029878 0,0041153 0,0000016 0,0003159 0,0000632 
areál 0,0029878 0,0041153 0,0000016 0,0003159 0,0000632 
areál 0,0029878 0,0041153 0,0000016 0,0003159 0,0000632 
areál 0,0029878 0,0041153 0,0000016 0,0003159 0,0000632 

směr Hostouň 0,0029878 0,0041153 0,0000016 0,0003159 0,0000632 

směr Hostouň 0,0029878 0,0041153 0,0000016 0,0003159 0,0000632 
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směr Hostouň 0,0009522 0,0009347 0,0000005 0,0000656 0,0000192 

směr Hostouň 0,0010116 0,0006577 0,0000004 0,0000396 0,0000081 
směr Hostouň 0,0010116 0,0006577 0,0000004 0,0000396 0,0000081 

Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0009522 0,0009347 0,0000005 0,0000656 0,0000192 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0009522 0,0009347 0,0000005 0,0000656 0,0000192 
Hostouň 0,0009522 0,0009347 0,0000005 0,0000656 0,0000192 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0009522 0,0009347 0,0000005 0,0000656 0,0000192 
Hostouň 0,0009522 0,0009347 0,0000005 0,0000656 0,0000192 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 

Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 

Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
Hostouň 0,0007504 0,0006690 0,0000004 0,0000458 0,0000122 
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10. Výsledky výpočtů 

Na začátku této kapitoly je třeba zdůraznit, že veškeré vypočtené imisní koncentrace 
jednotlivých znečišťujících látek je třeba chápat jako příspěvky ke stávajícímu imisnímu pozadí. 
V tomto případě byl vypočten příspěvek jedné nádrže, jako stávající příspěvek provozu ČOV, který je 
již zahrnut ve stávajícím imisním pozadí, ovšem dá se tento příspěvek hodnotit rovněž jako příspěvek 
nové nádrže v areálu ČOV, tedy nad rámec stávajícího pozadí, neboť vzdálenost obou nádrží 
(stávající a budoucí) jsou velmi blízké vzhledem k jejich velikosti. Příspěvek obou nádrží byl vypočten 
jako celkový příspěvek budoucího provozu ČOV.  

Pro jednotlivé znečišťující látky byly vypočteny přednostně imisní koncentrace, pro které je 
stanoven imisní limit.  

Pro zhodnocení imisní situace lokality byl zhodnocena nejprve stávající situace. 
V případě emisí NOx byly počítány hodinové a průměrné roční imisní koncentrace NO2, 

v případě CO byly počítány pouze osmihodinové koncentrace, v případě SO2 byly počítány hodinové a 
maximální denní imisní koncentrace, v případě tuhých znečišťujících látek byly počítány maximální 
denní a průměrné roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM10, pro VOC a NH3 byly 
vypočteny hodinové a průměrné roční imisní koncentrace, pro H2S byly vypočteny hodinové imisní 
koncentrace a pro pachové látky špičkové koncentrace. 

Hodinové, osmihodinové a denní imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek byly 
vypočteny ve všech referenčních bodech pro všechny možné kombinace tříd stability a rychlostí větru. 
Z těchto hodnot pak bylo pro každou znečišťující látku v každém referenčním bodě vybráno maximum, 
které je uváděno ve výsledkových tabulkách a obrázcích. Z výše uvedeného vyplývá, že uvedené 
imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek představují absolutní maximum bez ohledu na 
třídu stability a rychlost větru. 

Průměrné roční koncentrace respektují četnosti výskytu tříd stability ovzduší, směrů a rychlostí 
větru dle větrné růžice a fond provozní doby (FPD) jednotlivých zdrojů emisí.  

Vzhledem k rozsahu výpočtu jsou dále v tabelární formě uvedeny pouze vybrané referenční 
body, reprezentující obytnou zástavbu (viz kapitola 7. Referenční body), imisní koncentrace 
jednotlivých znečišťujících látek vypočtené v síti referenčních bodů jsou pro snazší orientaci 
zpracovány v grafické formě pomocí izoplet, což jsou čáry spojující místa o stejné koncentraci 
analogicky jako např. vrstevnice spojují místa o stejné nadmořské výšce. 

Níže v textu jsou uváděny směry a vzdálenosti ref. bodů od „ČOV“ nebo „polyfunkčního 
objektu“, čímž jsou myšleny vzdálenosti a směry od zdrojů znečištění ovzduší v těchto objektech (tedy 
od komínů). 

Kompletní výsledky výpočtů ve všech referenčních bodech v tabelární podobě jsou pro zájemce 
k dispozici u zpracovatele studie. 
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10.1. POLUTANTY EMITOVANÉ VYVOLANOU DOPRAVOU 

10.1.1. Oxid dusičitý – NO2 

Zdroji emisí NOx respektive imisí NO2 jsou dopravy vyvolané provozem ČOV. V následujících 
tabulkách jsou uvedeny veškeré vypočítané imisní koncentrace u vybrané obytné a jiné zástavby. 

Tabulka 11: Vypočtené imisní koncentrace NO2 – maximální hodinové 

Modelované imisní koncentrace NO2 – maximální 
hodinové ve výšce 2 m nad terénem 

číslo 
referenčního 
bodu budoucí celkový 

příspěvek ČOV 
(ug.m-3) 

stávající 
příspěvek 
ČOV (ug.m-3) 

% nárůst 
imisí 

budoucí ČOV 
oproti 

stávající   

1001 0,043 0,029 49,56 
1002 0,046 0,028 64,93 
1003 0,048 0,032 52,02 
1004 0,007 0,004 74,49 

1005 0,011 0,006 88,60 
1006 0,012 0,006 88,74 

1007 0,014 0,009 51,73 

1008 0,021 0,014 50,13 
1009 0,011 0,006 88,41 
1010 0,015 0,008 88,51 
1011 0,010 0,005 87,87 
1012 0,008 0,004 88,13 

1013 0,025 0,015 68,90 
1014 0,017 0,011 58,09 

Max - zástavby 0,048 0,032 52,02 

max 0,081 0,043 89,11 

Maximální hodinová imisní koncentrace NO2 

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,048 ug.m-3 v bodě 1003 (609 m JZ od ČOV) v I. třídě stability při 

rychlosti větru 1,5 m.s-1. 
• Maximum v celém zájmovém území 0,081 ug.m-3 v bodě 186 (139 m Z od ČOV) v I. třídě 

stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 

Po navýšení maximální naměřené imisní koncentrace o vypočtený maximální přírůstek se 
překročení limitní koncentrace 200 µg.m-3 v souvislosti se zprovozněním ČOV neočekává. 

Oproti stávajícímu provozu ČOV dojde po zvýšení kapacity k navýšení imisního zatížení o cca 
70%. 

Průměrná roční imisní koncentrace NO2 

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,000312 ug.m-3 v bodě 1003 (609 m JZ od ČOV)  
• Maximum v celém zájmovém území 0,000722 ug.m-3 v bodě 187 (45 m Z od ČOV)  

Nejvyšší průměrná roční imisní koncentrace NOx  

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v celém zájmovém území 0,0069 ug.m-3 v bodě 187 (45 m Z od ČOV) 
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Tabulka 12: Vypočtené imisní koncentrace NO2 – průměrné roční  

Modelované imisní koncentrace NO2 – průměrné roční ve 
výšce 2 m nad terénem 

číslo 
referenčního 
bodu 

 Měřená 
imisní 
koncentrace - 
rok 2009 
(ug.m-3) 

budoucí 
celkový 
příspěvek ČOV 
(ug.m-3) 

% nárůst 
oproti 

stávajícímu 
imisnímu 

pozadí  

stávající 
příspěvek 
ČOV  
(ug.m-3) 

% nárůst imisí 
budoucí ČOV 

oproti stávající   

1001 14,60 0,000289 0,00 0,000192 50,53 

1002 14,60 0,000184 0,00 0,000121 52,67 
1003 14,60 0,000312 0,00 0,000205 52,79 
1004 14,60 0,000074 0,00 0,000048 53,73 
1005 14,60 0,000063 0,00 0,000040 59,36 
1006 14,60 0,000060 0,00 0,000037 61,56 
1007 14,60 0,000113 0,00 0,000076 48,58 
1008 14,60 0,000214 0,00 0,000140 52,71 
1009 14,60 0,000045 0,00 0,000027 64,92 
1010 14,60 0,000054 0,00 0,000032 68,31 
1011 14,60 0,000041 0,00 0,000025 65,21 
1012 14,60 0,000039 0,00 0,000024 63,90 
1013 14,60 0,000046 0,00 0,000027 71,51 
1014 14,60 0,000039 0,00 0,000023 70,33 

Max - 
zástavby 14,60 0,000312 0,00 0,000205 52,79 

max 14,60 0,000722 0,00 0,000391 84,52 

Tabulka 13: Vypočtené imisní koncentrace NOx – průměrné roční  

Modelované imisní koncentrace NOx – průměrné 
roční ve výšce 2m nad terénem číslo 

referenčního 
bodu 

budoucí celkový 
příspěvek ČOV 
(ug.m-3) 

stávající 
příspěvek 
ČOV (ug.m-3) 

% nárůst imisí 
budoucí ČOV 

oproti stávající  

1001 0,00267 0,00178 50,07 
1002 0,00164 0,00108 52,25 
1003 0,00291 0,00191 52,57 
1004 0,00060 0,00039 53,46 
1005 0,00048 0,00030 59,33 
1006 0,00044 0,00027 61,81 
1007 0,00101 0,00068 48,18 
1008 0,00193 0,00127 52,44 
1009 0,00031 0,00019 65,68 
1010 0,00039 0,00023 69,56 
1011 0,00028 0,00017 66,50 
1012 0,00026 0,00016 65,04 
1013 0,00034 0,00019 73,30 
1014 0,00028 0,00016 72,05 

Max - 
zástavby 0,00291 0,00191 52,57 
max 0,00693 0,00374 85,08 
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Obrázek 3: Příspěvek imisních koncentrací NO2 – maximálních hodinových – stávající provoz 
ČOV 

 

Obrázek 4: Nárůst imisních koncentrací NO2 – maximálních hodinových – budoucí provoz ČOV 
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Obrázek 5: Příspěvek imisních koncentrací NO2 – průměrných ročních – stávající provoz ČOV 

 

Obrázek 6: Nárůst imisních koncentrací NO2 – průměrných ročních – budoucí provoz ČOV 
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Obrázek 7: Příspěvek imisních koncentrací NOx – průměrných ročních –stávající provoz ČOV 

 

Obrázek 8: Nárůst imisních koncentrací NOx – průměrných ročních –budoucí provoz ČOV 
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10.1.2. Oxid uhelnatý – CO 

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočítané příspěvky ke stávajícím imisním 
koncentracím CO u vybrané obytné a jiné zástavby. 

Tabulka 14: Vypočtené imisní koncentrace CO  

Modelované imisní koncentrace CO – maximální 
osmihodinové ve výšce 2m nad terénem 

číslo 
referenčního 
bodu budoucí celkový 

příspěvek ČOV 
(ug.m-3) 

stávající 
příspěvek ČOV 
(ug.m-3) 

% nárůst imisí 
budoucí ČOV 

oproti stávající   

1001 0,222 0,151 47,08 
1002 0,205 0,139 47,16 
1003 0,268 0,184 45,78 
1004 0,047 0,031 48,78 
1005 0,073 0,049 48,98 
1006 0,075 0,051 49,00 
1007 0,072 0,049 46,30 

1008 0,104 0,071 46,71 

1009 0,067 0,045 48,97 

1010 0,093 0,063 48,98 

1011 0,064 0,043 48,92 

1012 0,054 0,037 48,92 

1013 0,144 0,097 48,34 

1014 0,101 0,068 48,48 
Max - 
zástavby 0,268 0,184 45,78 

max 0,635 0,426 49,09 

Maximální průměrné osmihodinové imisní koncentrace CO  

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,27 ug.m-3 v bodě 1003 (609 m JZ od ČOV) v I. třídě stability 

při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 
• Maximum v celém zájmovém území 0,64 ug.m-3 v bodě 186 (139 m Z od ČOV) v I. 

třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 

Překročení imisní limitní koncentrace 10000 µg.m-3 se v souvislosti se zprovozněním ČOV 
neočekává. 



Rozptylová studie emisí vybraných znečišťujících látek souvisejících s navýšením kapacity  ČOV  Hostouň 

Autor: Ing. Pavla Albrechtová 
Tel.: +420 728 298 499 
e-mail: p.albrechtova@email.cz 

25 

Obrázek 9: Příspěvek imisních koncentrací CO – maximálních osmihodinových – stávající 
provoz ČOV 

 

Obrázek 10:Nárůst imisních koncentrací CO – maximálních osmihodinových – budoucí provoz 
ČOV 
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10.1.3. Oxid siřičitý – SO2 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočítané příspěvky ke stávajícím imisním 
koncentracím SO2 u vybrané obytné a jiné zástavby, včetně procentuálního vyjádření nárůstu imisí 
polutantu na lokalitě. 

Tabulka 15: Vypočtené maximální hodinová imisní koncentrace SO2  

Modelované imisní koncentrace SO2 – maximální 
hodinové ve výšce 2 m nad terénem 

číslo 
referenčního 
bodu 

budoucí celkový 
příspěvek ČOV 

(ug.m-3) 

stávající 
příspěvek 
ČOV (ug.m-3) 

% nárůst imisí 
budoucí ČOV 

oproti stávající 

1001 0,000143 0,000072 100,00 

1002 0,000119 0,000060 100,00 

1003 0,000103 0,000052 100,00 

1004 0,000035 0,000017 100,00 

1005 0,000058 0,000029 100,00 

1006 0,000060 0,000030 100,00 

1007 0,000024 0,000012 100,00 

1008 0,000065 0,000033 100,00 

1009 0,000056 0,000028 100,00 

1010 0,000080 0,000040 100,00 

1011 0,000050 0,000025 100,00 

1012 0,000042 0,000021 100,00 

1013 0,000093 0,000047 100,00 

1014 0,000071 0,000036 100,00 

Max - zástavby 0,000143 0,000072 100,00 

max - 189 0,000514 0,000257 100,00 

Maximální hodinové imisní koncentrace SO2 

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,00014 ug.m-3 v bodě 1001 (458 m JZ od ČOV) v I. třídě 

stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 
• Maximum v celém zájmovém území 0,00051 ug.m-3 v bodě 186 (139 m Z od ČOV) v I. 

třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1 

Po navýšení maximální naměřené imisní koncentrace o vypočtený maximální přírůstek se 
překročení limitní koncentrace 350 µg.m-3 v souvislosti se zprovozněním ČOV neočekává. 

Po zvýšení kapacity ČOV se zvýší imisní zatížení ve vybraných referenčních bodech maximálně 
o cca 0,0005 ug.m-3, což není ani o desetinu %. 

Nejvyšší hodnota průměrné denní imisní koncentrace SO2 

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,000009 ug.m-3 v bodě 1001 (458 m JZ od ČOV) v I. třídě 

stability při rychlosti větru 1,7 m.s-1. 
• Maximum v celém zájmovém území 0,00003 ug.m-3 v bodě 186 (139 m Z od ČOV) v I. 

třídě stability při rychlosti větru 1,7 m.s-1 

Po navýšení maximální naměřené imisní koncentrace o vypočtený maximální přírůstek se 
překročení limitní koncentrace 125 µg.m-3 v souvislosti se zprovozněním ČOV  neočekává. 
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Tabulka 16: Vypočtené průměrné denní imisní koncentrace SO2  

Modelované imisní koncentrace SO2 – průměrné 
denní  ve výšce 2 m nad terénem 

číslo 
referenčního 
bodu 

 Měřená 
imisní 
koncentrace 
- rok 2009 
(ug.m-3) 

budoucí 
celkový 
příspěvek 
ČOV 
(ug.m-3) 

% nárůst 
oproti 

stávajícímu 
imisnímu 

pozadí  

stávající 
příspěvek 
ČOV  
(ug.m-3) 

% nárůst 
imisí 

budoucí 
ČOV oproti 

stávající   

1001 56 0,0000091 0,00 0,0000046 100,00 
1002 56 0,0000076 0,00 0,0000038 100,00 
1003 56 0,0000066 0,00 0,0000033 100,00 
1004 56 0,0000022 0,00 0,0000011 100,00 
1005 56 0,0000037 0,00 0,0000018 100,00 

1006 56 0,0000038 0,00 0,0000019 100,00 
1007 56 0,0000015 0,00 0,0000008 100,00 

1008 56 0,0000042 0,00 0,0000021 100,00 

1009 56 0,0000036 0,00 0,0000018 100,00 
1010 56 0,0000051 0,00 0,0000025 100,00 
1011 56 0,0000032 0,00 0,0000016 100,00 
1012 56 0,0000027 0,00 0,0000013 100,00 
1013 56 0,0000059 0,00 0,0000030 100,00 
1014 56 0,0000045 0,00 0,0000023 100,00 

Max - 
zástavby 

56 
0,0000091 0,00 0,0000046 100,00 

max 56 0,0000328 0,00 0,0000164 100,00 
 

Nejvyšší hodnota průměrné roční imisní koncentrace SO2  

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v celém zájmovém území 0,000004 ug.m-3 v bodě 187 (45 m Z od ČOV)  

V ZÚ se nepředpokládá překročení imisního limitu pro průměrné roční imisní koncentrace SO2, 
který činí 20 ug.m-3, v souvislosti s provozem ČOV..  

Zvýšení kapacity ČOV  bude mít v případě polutantu SO2 na kvalitu ovzduší zanedbatelný vliv. 
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Tabulka 17: Vypočtené průměrné denní imisní koncentrace SO2  

Modelované imisní koncentrace SO2 – průměrné roční  
ve výšce 2 m nad terénem 

číslo 
referenčního 
bodu 

 Měřená 
imisní 
koncentrace 
- rok 2009 
(ug.m-3) 

budoucí 
celkový 
příspěvek 
ČOV 
 (ug.m-3) 

% nárůst 
oproti 

stávajícímu 
imisnímu 

pozadí  

stávající 
příspěvek 
ČOV 
(ug.m-3) 

% nárůst 
imisí 

budoucí 
ČOV oproti 

stávající   

1001 2,4 0,000000135 0,00 0,000000068 100,00 
1002 2,4 0,000000100 0,00 0,000000050 100,00 

1003 2,4 0,000000088 0,00 0,000000044 100,00 
1004 2,4 0,000000044 0,00 0,000000022 100,00 
1005 2,4 0,000000095 0,00 0,000000047 100,00 
1006 2,4 0,000000109 0,00 0,000000054 100,00 
1007 2,4 0,000000020 0,00 0,000000010 100,00 

1008 2,4 0,000000058 0,00 0,000000029 100,00 
1009 2,4 0,000000097 0,00 0,000000048 100,00 
1010 2,4 0,000000147 0,00 0,000000073 100,00 
1011 2,4 0,000000092 0,00 0,000000046 100,00 
1012 2,4 0,000000080 0,00 0,000000040 100,00 

1013 2,4 0,000000148 0,00 0,000000074 100,00 
1014 2,4 0,000000116 0,00 0,000000058 100,00 

Max - 
zástavby 

2,4 
0,000000148 0,00 0,000000074 100,00 

max 2,4 0,000004242 0,00 0,000002121 100,00 
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Obrázek 11:Příspěvek imisních koncentrací SO2 – maximálních hodinových – stávající provoz 
ČOV 

 

Obrázek 12:Nárůst imisních koncentrací SO2 – maximálních hodinových – budoucí provoz ČOV 
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Obrázek 13:Příspěvek imisních koncentrací SO2 – průměrné denní – stávající provoz ČOV 

 
 
Obrázek 14:Nárůst imisních koncentrací SO2 – průměrné denní – budoucí provoz ČOV 
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Obrázek 15:Příspěvek imisních koncentrací SO2 – průměrné roční – stávající provoz ČOV 

 

Obrázek 16:Nárůst imisních koncentrací SO2 – průměrné roční – budoucí provoz ČOV 
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10.1.4. Suspendované částice PM10 

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočítané příspěvky ke stávajícím imisním 
koncentracím PM10 u vybrané obytné a jiné zástavby. 

Tabulka 18: Vypočtené průměrné denní imisní koncentrace PM10  

Modelované imisní koncentrace PM10 – průměrné denní  ve 
výšce 2 m nad terénem 

číslo 
referenčního 
bodu 

 Měřená imisní 
koncentrace - 
rok 2009 
(ug.m-3) 

budoucí 
celkový 
příspěvek 
ČOV (ug.m-3) 

% nárůst oproti 
stávajícímu 
imisnímu 

pozadí  

stávající 
příspěvek 
ČOV (ug.m-3) 

% nárůst 
imisí 

budoucí 
ČOV oproti 

stávající   

1001 54 0,00163 0,00 0,00081 100,00 

1002 54 0,00164 0,00 0,00082 100,00 

1003 54 0,00170 0,00 0,00085 100,00 

1004 54 0,00032 0,00 0,00016 100,00 

1005 54 0,00050 0,00 0,00025 100,00 

1006 54 0,00053 0,00 0,00026 100,00 

1007 54 0,00048 0,00 0,00024 100,00 

1008 54 0,00071 0,00 0,00035 100,00 

1009 54 0,00049 0,00 0,00024 100,00 

1010 54 0,00071 0,00 0,00036 100,00 

1011 54 0,00044 0,00 0,00022 100,00 

1012 54 0,00037 0,00 0,00019 100,00 

1013 54 0,00098 0,00 0,00049 100,00 

1014 54 0,00068 0,00 0,00034 100,00 
Max - 
zástavby 

54 0,00170 0,00 0,00085 100,00 

max  54 0,00477 0,01 0,00239 100,00 

Maximální průměrná denní imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,0017 ug.m-3 v bodě 1003 (609 m JZ od ČOV) v I. třídě stability 

při rychlosti větru 1,7 m.s-1. 
• Maximum v celém zájmovém území 0,0048 ug.m-3 v bodě 186 (139 m Z od ČOV) v I. 

třídě stability při rychlosti větru 1,7 m.s-1 

Po zvýšení kapacity ČOV  se zvýší imisní zatížení ve vybraných referenčních bodech maximálně o 
cca 0,01 %. 

 
Imisní pozaďové hodnoty na stanici imisního monitoringu jsou velmi vysoké a dochází na nich 

k překročení imisního limitu pro průměrné denní koncentrace suspendovaných částic PM10 a to jak 
v roce 2009 tak i v roce předešlém. Ovšem ZÚ bylo vedeno jako OZKO pouze v roce 2005. Jak je 
patrné z výše uvedené tabulky budou stávající imisní koncentrace navýšeny maximálně o 0,004 µg.m-

3 a tento stav je očekáván za maximálně nepříznivé povětrnostní situace. 
 

Nejvyšší průměrná roční imisní koncentrace PM10  

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,00019 ug.m-3 v bodě 1003 (609 m JZ od ČOV)  
• Maximum v zástavbě 0,0007 ug.m-3 v bodě 187 (45 m Z od ČOV) 

Po zprovoznění ČOV  se zvýší imisní zatížení ve vybraných referenčních bodech zanedbatelně, 
oproti stávajícímu imisnímu zatížení o 100 %. 
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Tabulka 19: Průměrná roční imisní koncentrace PM10 

Modelované imisní koncentrace PM10 – průměrné roční  ve 
výšce 2 m nad terénem 

číslo 
referenčního 
bodu 

 Měřená imisní 
koncentrace - 
rok 2009 
(ug.m-3) 

budoucí 
celkový 
příspěvek 
ČOV (ug.m-3) 

% nárůst 
oproti 

stávajícímu 
imisnímu 

pozadí  

stávající 
příspěvek 
ČOV 
(ug.m-3) 

% nárůst 
imisí 

budoucí ČOV 
oproti 

stávající   

1001 38,3 0,00016 0,00 0,00008 100,00 

1002 38,3 0,00010 0,00 0,00005 100,00 

1003 38,3 0,00019 0,00 0,00010 100,00 

1004 38,3 0,00004 0,00 0,00002 100,00 

1005 38,3 0,00003 0,00 0,00002 100,00 

1006 38,3 0,00003 0,00 0,00002 100,00 

1007 38,3 0,00006 0,00 0,00003 100,00 

1008 38,3 0,00013 0,00 0,00006 100,00 

1009 38,3 0,00002 0,00 0,00001 100,00 

1010 38,3 0,00003 0,00 0,00002 100,00 

1011 38,3 0,00002 0,00 0,00001 100,00 

1012 38,3 0,00002 0,00 0,00001 100,00 

1013 38,3 0,00003 0,00 0,00001 100,00 

1014 38,3 0,00002 0,00 0,00001 100,00 
Max - 
zástavby 

38,3 0,00019 0,00 0,00010 100,00 

max  38,3 0,00070 0,00 0,00035 100,00 
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Obrázek 17:Příspěvek imisních koncentrací PM10 – průměrné denní – stávající provoz ČOV 

 

Obrázek 18:Nárůst imisních koncentrací PM10 – průměrné denní – budoucí provoz ČOV 
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Obrázek 19:Příspěvek imisních koncentrací PM10 – průměrné roční – stávající provoz ČOV 

 

Obrázek 20:Nárůst imisních koncentrací PM10 – průměrné roční – budoucí provoz ČOV 
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10.1.5. Benzen 

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočtené příspěvky ke stávajícím imisním 
koncentracím benzenu u vybrané obytné a jiné zástavby.  

Tabulka 20: Průměrné roční imisní koncentrace - benzen 

Modelované imisní koncentrace benzen – 
průměrné roční  ve výšce 2 m nad terénem číslo 

referenčního 
bodu 

budoucí 
celkový 
příspěvek 
ČOV (ug.m-3) 

stávající 
příspěvek 
ČOV  
(ug.m-3) 

% nárůst imisí 
budoucí ČOV 

oproti stávající  

1001 0,000039 0,000038 2,21 

1002 0,000027 0,000026 3,28 

1003 0,000052 0,000050 3,80 

1004 0,000010 0,000010 3,58 

1005 0,000008 0,000008 4,78 

1006 0,000008 0,000007 5,24 

1007 0,000017 0,000016 1,21 

1008 0,000035 0,000034 3,69 
1009 0,000006 0,000005 5,87 
1010 0,000007 0,000007 6,48 
1011 0,000005 0,000005 5,99 
1012 0,000005 0,000004 5,75 
1013 0,000006 0,000006 6,99 
1014 0,000005 0,000005 6,83 

Max - zástavby 0,000052 0,000050 3,80 
max 0,000143 0,000132 8,30 

Nejvyšší průměrné roční imisní koncentrace benzenu 

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,00005 ug.m-3 v bodě 1003 (609 m V od ČOV)  
• Maximum v celém zájmovém území 0,00014 ug.m-3 v bodě 187 (45 m V od ČOV  )  

V ZÚ se nepředpokládá překročení imisního limitu průměrné roční koncentrace benzenu, který 
činí 5 ug.m-3, ani po nárůstu dopravy v souvislosti se zvýšením kapacity ČOV. 
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Obrázek 21:Příspěvek imisních koncentrací benzenu – průměrné roční – stávající provoz ČOV 

 

Obrázek 22:Nárůst imisních koncentrací benzenu – průměrné roční – budoucí provoz ČOV 
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10.2. POLUTANTY EMITOVANÉ PROVOZEM ČOV 

10.2.1. Těkavé organické sloučeniny - VOC 

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočtené příspěvky ke stávajícím imisním 
koncentracím benzenu u vybrané obytné a jiné zástavby. Vypočtené imisní koncentrace - VOC 

Modelované imisní koncentrace VOC – 
maximální hodinové ve výšce 2m nad 

terénem 
Modelované imisní koncentrace VOC – 

průměrné roční ve výšce 2m nad terénem 
číslo 
referenčního 
bodu 

budoucí 
celkový 
příspěvek 
ČOV  
(ug.m-3) 

stávající 
příspěvek 
ČOV  
(ug.m-3) 

% nárůst 
imisí 

budoucí 
ČOV oproti 

stávající   

budoucí 
celkový 
příspěvek ČOV 
 (ug.m-3) 

stávající 
příspěvek 
ČOV (ug.m-3) 

% nárůst 
imisí 

budoucí 
ČOV oproti 

stávající   

1001 0,84 0,41 103,45 0,008 0,0037 104,77 
1002 0,65 0,32 101,02 0,006 0,0028 104,10 
1003 0,63 0,31 101,80 0,005 0,0025 103,60 

1004 0,26 0,13 98,93 0,003 0,0013 102,11 
1005 0,53 0,27 96,30 0,006 0,0029 100,79 
1006 0,57 0,29 95,62 0,007 0,0034 100,14 
1007 0,15 0,07 100,93 0,001 0,0006 101,87 
1008 0,41 0,20 99,27 0,003 0,0017 102,68 

1009 0,50 0,25 96,32 0,007 0,0033 98,38 
1010 0,76 0,39 95,74 0,010 0,0053 96,14 
1011 0,43 0,22 95,47 0,006 0,0032 96,67 
1012 0,37 0,19 97,61 0,005 0,0027 97,41 
1013 0,82 0,42 93,38 0,011 0,0056 96,49 

1014 0,61 0,32 93,77 0,008 0,0042 97,57 

Max - 
zástavby 0,84 0,42 99,15 0,011 0,0056 96,49 

max 9,43 5,05 86,57 0,337 0,2009 67,78 

Maximální hodinová imisní koncentrace VOC 

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,84 ug.m-3 v bodě 1001 (458 m JZ od ČOV) v I. třídě stability při 

rychlosti větru 1,5 m.s-1. 
• Maximum v celém zájmovém území 9,43 ug.m-3 v bodě 187 (45 m Z od ČOV) v I. třídě 

stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 

Oproti stávajícímu provozu ČOV dojde po zvýšení kapacity k navýšení imisního zatížení 
v průměru o cca 100%. 

Průměrná roční imisní koncentrace VOC 

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,011 ug.m-3 v bodě 1013 (462 m SV od ČOV)  
• Maximum v celém zájmovém území 0,337 ug.m-3 v bodě 188 (68 m V od ČOV)  
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Obrázek 23:Příspěvek imisních koncentrací VOC – maximální hodinové – stávající provoz ČOV 

 

Obrázek 24:Nárůst imisních koncentrací VOC – maximální hodinové – budoucí provoz ČOV 
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Obrázek 25:Příspěvek imisních koncentrací VOC – průměrné roční – stávající provoz ČOV 

 

Obrázek 26:Nárůst imisních koncentrací VOC – průměrné roční – budoucí provoz ČOV 
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10.2.2. Sirovodík H2S 

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočtené příspěvky ke stávajícím imisním 
koncentracím benzenu u vybrané obytné a jiné zástavby.  

Tabulka 21: Vypočtené imisní koncentrace – H2S 

Modelované imisní koncentrace H2S – maximální 
hodinové ve výšce 2m nad terénem 

číslo 
referenčního 
bodu 

budoucí 
celkový 
příspěvek ČOV 
(ug.m-3) 

stávající 
příspěvek 
ČOV (ug.m-3) 

% nárůst imisí 
budoucí ČOV 

oproti stávající  

1001 0,84 0,41 103,45 
1002 0,65 0,32 101,02 
1003 0,63 0,31 101,80 
1004 0,26 0,13 98,93 
1005 0,53 0,27 96,30 
1006 0,57 0,29 95,62 
1007 0,15 0,07 100,93 
1008 0,41 0,20 99,27 
1009 0,50 0,25 96,32 
1010 0,76 0,39 95,74 
1011 0,43 0,22 95,47 
1012 0,37 0,19 97,61 
1013 0,82 0,42 93,38 
1014 0,61 0,32 93,77 

Max - 
zástavby 0,84 0,42 99,15 
max 9,43 5,05 86,57 

Maximální hodinová imisní koncentrace H2S 

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,84 ug.m-3 v bodě 1001 (458 m JZ od ČOV) v I. třídě stability při 

rychlosti větru 1,5 m.s-1. 
• Maximum v celém zájmovém území 9,43 ug.m-3 v bodě 187 (45 m Z od ČOV) v I. třídě 

stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 

Po rozšíření kapacity ČOV se zvýší imisní zatížení ve vybraných referenčních bodech v 
průměru o cca 100 % oproti stávajícímu provozu ČOV. 
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Obrázek 27:Příspěvek imisních koncentrací H2S – maximální hodinové – stávající provoz ČOV 

 

Obrázek 28:Nárůst imisních koncentrací H2S – maximální hodinové – budoucí provoz ČOV 
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10.2.3. Amoniak NH3 

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočtené příspěvky ke stávajícím imisním 
koncentracím benzenu u vybrané obytné a jiné zástavby.  

Tabulka 22: Vypočtené imisní koncentrace – NH3 

Modelované imisní koncentrace NH3 – 
maximální hodinové ve výšce 2m nad 

terénem 
Modelované imisní koncentrace NH3 – 

průměrné roční ve výšce 2m nad terénem 
číslo 
referenčního 
bodu 

budoucí 
celkový 
příspěvek 
ČOV (ug.m-3) 

stávající 
příspěvek 
ČOV 
 (ug.m-3) 

% nárůst 
imisí budoucí 
ČOV oproti 

stávající   

budoucí 
celkový 
příspěvek ČOV 
(ug.m-3) 

stávající 
příspěvek 
ČOV (ug.m-3) 

% nárůst 
imisí 

budoucí 
ČOV oproti 

stávající   

1001 0,84 0,41 103,45 0,008 0,0037 104,77 
1002 0,65 0,32 101,02 0,006 0,0028 104,10 
1003 0,63 0,31 101,80 0,005 0,0025 103,60 
1004 0,26 0,13 98,93 0,003 0,0013 102,11 
1005 0,53 0,27 96,30 0,006 0,0029 100,79 
1006 0,57 0,29 95,62 0,007 0,0034 100,14 
1007 0,15 0,07 100,93 0,001 0,0006 101,87 
1008 0,41 0,20 99,27 0,003 0,0017 102,68 
1009 0,50 0,25 96,32 0,007 0,0033 98,38 
1010 0,76 0,39 95,74 0,010 0,0053 96,14 
1011 0,43 0,22 95,47 0,006 0,0032 96,67 
1012 0,37 0,19 97,61 0,005 0,0027 97,41 
1013 0,82 0,42 93,38 0,011 0,0056 96,49 
1014 0,61 0,32 93,77 0,008 0,0042 97,57 

Max - 
zástavby 0,84 0,42 99,15 0,011 0,0056 96,49 
max 9,43 5,05 86,57 0,337 0,2009 67,78 

Maximální hodinová imisní koncentrace NH3 

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,84 ug.m-3 v bodě 1001 (458 m JZ od ČOV) v I. třídě stability při 

rychlosti větru 1,5 m.s-1. 
• Maximum v celém zájmovém území 9,43 ug.m-3 v bodě 187 (45 m Z od ČOV) v I. třídě 

stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. 

Oproti stávajícímu provozu ČOV dojde po zvýšení kapacity k navýšení imisního zatížení 
v průměru o cca 100%. 

Průměrná roční imisní koncentrace NH3 

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,011 ug.m-3 v bodě 1013 (462 m SV od ČOV)  
• Maximum v celém zájmovém území 0,337 ug.m-3 v bodě 188 (68 m V od ČOV)  

Oproti stávajícímu provozu ČOV dojde po zvýšení kapacity k navýšení imisního zatížení 
v průměru o cca 100%. 
 



Rozptylová studie emisí vybraných znečišťujících látek souvisejících s navýšením kapacity  ČOV  Hostouň 

Autor: Ing. Pavla Albrechtová 
Tel.: +420 728 298 499 
e-mail: p.albrechtova@email.cz 

44 

Obrázek 29:Příspěvek imisních koncentrací NH3 – maximální hodinové – stávající provoz ČOV 

 

Obrázek 30:Nárůst imisních koncentrací NH3 – maximální hodinové – budoucí provoz ČOV 
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Obrázek 31:Příspěvek imisních koncentrací NH3 – průměrné roční – stávající provoz ČOV 

 

Obrázek 32:Nárůst imisních koncentrací NH3 – průměrné roční – budoucí provoz ČOV 
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10.2.4. Pachové látky 

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočtené příspěvky ke stávajícím imisním 
koncentracím benzenu u vybrané obytné a jiné zástavby. 

Tabulka 23: Vypočtené imisní koncentrace – pachové látky 

Modelované imisní koncentrace Pachových látek – 
maximální hodinové ve výšce 2m nad terénem 

číslo 
referenčního 
bodu 

budoucí 
celkový 
příspěvek ČOV 
(OUE.m-3) 

stávající 
příspěvek 
ČOV 
(OUE.m-3) 

% nárůst imisí 
budoucí ČOV 

oproti stávající   

1001 0,0035 0,0017 104,73 
1002 0,0026 0,0013 103,36 
1003 0,0022 0,0011 103,13 
1004 0,0013 0,0006 100,66 
1005 0,0021 0,0011 98,86 
1006 0,0023 0,0011 98,23 
1007 0,0006 0,0003 101,27 
1008 0,0015 0,0007 101,51 
1009 0,0018 0,0009 97,34 
1010 0,0028 0,0014 95,90 
1011 0,0019 0,0010 96,24 
1012 0,0016 0,0008 97,22 
1013 0,0035 0,0018 95,36 
1014 0,0026 0,0013 96,30 

Max - 
zástavby 0,0035 0,0018 95,36 
max 0,7043 0,4299 63,81 

Maximální špičkové imisní koncentrace Pachové látky 

Ve výšce 2 m nad terénem – respirační zóna 
• Maximum v zástavbě 0,0035 OUE.m-3 v bodě 1001 (458 m JZ od ČOV) v I. třídě stability při 

rychlosti větru 1,5 m.s-1. 
• Maximum v celém zájmovém území 0,7043 OUE.m-3 v bodě 187 (45 m Z od ČOV) v I. třídě 

stability při rychlosti větru 1,7 m.s-1. 

Při rozšíření provozu ČOV se v zájmovém území očekávají maximální koncentrace 0,7 OUE.m-

3, tedy pod práh citlivosti. 
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Obrázek 33:Příspěvek imisních koncentrací pachových látek – maximální hodinové – stávající 
provoz ČOV 

 

Obrázek 34:Nárůst imisních koncentrací pachových látek – maximální hodinové – budoucí 
provoz ČOV 
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11. Shrnutí výsledků a závěr 

Tato rozptylová studie hodnotí předpokládaný vliv areálu zvýšení kapacity stávající ČOV na 
kvalitu ovzduší v okolí místa výstavby. Hodnoceným záměrem je rozšíření provozu ČOV Hostouň 
v k.ú. Hostouň.   

Areál je situován cca 0,5 km severovýchodní od Hostouně na pozemcích parc.č. 1189/43 a 
parc. č. 1189/14 v k.ú. Hostouň. Příjezd k areálu je z komunikace 4.třídy 0075.  

Výpočty očekávaných imisních koncentrací byly provedeny pro předpokládané emise 
z navýšené dopravy - oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) resp. oxidu dusičitého (NO2), oxidu 
uhelnatého (CO), suspendovaných částic PM10 a benzenu. Emise výše vyjmenovaných znečišťujících 
látek byly vypočteny za použití emisních faktorů. Dále pro emise z navýšené kapacity ČOV – H2S, 
amoniaku NH3, pachových látek a těkavých organických látek VOC, které byly vypočteny na základě 
hodnot dodaných zadavatelem zakázky. 

 Vyhláška č. 362/2006 Sb.[14], která stanovuje měření koncentrací pachových látek a 
přípustnou míru obtěžování zápachem, nestanovuje žádný imisní limit pro pachové látky, přípustná 
míra obtěžování zápachem je stanovena pouze obecně a její překročení se hodnotí pro každý případ 
individuelně na základě písemné stížnosti občanů. Tento postup je ovšem možné použít u již 
existujících stacionárních zdrojů, v případě projektovaných zdrojů, pokud se podaří s dostatečnou 
spolehlivostí určit emise pachových látek a následně upravenou metodikou Symos 97[13] spočítat 
jejich rozptyl, není dost dobře možné přepočítávat imisní koncentrace pachových látek na počet 
stěžujících si občanů. Upravená metodika SYMOS 97 pro rozptylování pachových látek není oficiální 
metodikou.  

Při hodnocení imisní situace na lokalitě je nutné vzít v úvahu, že maximální denní imisní 
koncentrace mají vzhledem k metodice výpočtu význam maximálních průměrných denních 
koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den. To znamená, že při 
jakékoli změně rozptylových podmínek budou imisní koncentrace vždy nižší. Pravděpodobnost, že 
konkrétní rozptylové podmínky se během dne ani minimálně nezmění je velmi malá a proto skutečné 
denní imisní koncentrace budou s největší pravděpodobností nižší než vypočtené. 

 
Výpočty rozptylu bylo zjištěno: 

Hodnocení ochrany zdraví lidí 

• SO2 –  

� Maximální hodinové koncentrace – v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření 
kapacity ČOV očekáván nárůst v řádu 1.10-4 ug/m3. Maximální zatížení je 
očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV je 
o 100%, oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst menší než 10-2%.  

� Průměrné denní koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst v řádu 1.10-6 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV je o 100%, 
oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst menší než 10-2%.  

• NO2  

� Maximální hodinové koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření 
kapacity ČOV očekáván nárůst v řádu 5.10-2 ug/m3. Maximální zatížení je 
očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV je 
o 70%, oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst menší než 4.10-2%. 

� Průměrné roční koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst v řádu 3.10-4 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV je o 61%, 
oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst menší než 10-2%. 
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• CO  

• Maximální osmihodinové koncentrace – v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření 
kapacity ČOV očekáván nárůst maximálně o 0,27 ug/m3. Maximální zatížení je 
očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV je 
o 48%. 

• Suspendovaných částic PM10  

� Průměrné denní koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst v řádu 2.10-3 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 0,005 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu 
ČOV je o 100%, oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst maximálně 1.10-2%.  

� Průměrné roční koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst v řádu 2.10-4 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 0,0007 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu 
ČOV je o 100%, oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst menší než 10-2%. 

• Benzen  
� Průměrné roční koncentrace – v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 

ČOV očekáván nárůst v řádu 5.10-5 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 1.10-4 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu 
ČOV je o 8%. 

Hodnocení ochrany ekosystému a vegetace 

• SO2 

� Průměrné roční koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst v řádu 2.10-7 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 4.10-6 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu 
ČOV je o 100%, oproti stávajícímu imisnímu pozadí je nárůst menší než 10-2%.   

• NOx 

� Průměrné roční koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst v řádu 3.10-3 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 7.10-3 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu 
ČOV je o 61%.  

Emise z provozu ČOV 

• H2S  

• Maximální hodinové koncentrace – v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření 
kapacity ČOV očekáván nárůst maximálně o 0,84 ug/m3. Maximální zatížení je 
očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV o 9,4 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu 
provozu ČOV je o 97%. Je nutno upozornit, že referenční hodnoty se udávají pro 
průměrné denní imisní koncentrace. Pro tento polutant metodika SYMOS 97 neumí 
stanovit průměrné denní imisní koncentrace.  

• Pachové látky  

� Maximální špičkové hodinové koncentrace – v obytné zástavbě Hostouně je po 
rozšíření kapacity ČOV očekáván nárůst maximálně o 0,0035 OUE/m3. Maximální 
zatížení je očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV o 0,704 OUE/m3. Nárůst oproti 
stávajícímu provozu ČOV je o 97%. 

• VOC  

� Maximální hodinové koncentrace – v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření 
kapacity ČOV očekáván nárůst maximálně o 0,84 ug/m3. Maximální zatížení je 
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očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV o 9,4 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu 
provozu ČOV je o 97%.  

� Průměrné roční koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst o 0,011 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 0,34 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV 
je o 98%. 

• NH3 

� Maximální hodinové koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření 
kapacity ČOV očekáván nárůst maximálně o 0,84 ug/m3. Maximální zatížení je 
očekáváno v bezprostřední blízkosti ČOV o 9,4 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu 
provozu ČOV je o 97%.   

� Průměrné roční koncentrace - v obytné zástavbě Hostouně je po rozšíření kapacity 
ČOV očekáván nárůst o 0,011 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno 
v bezprostřední blízkosti ČOV o 0,34 ug/m3. Nárůst oproti stávajícímu provozu ČOV 
je o 98%. 

ZHODNOCENÍ: 

• V případě suspendovaných částic PM10 je v současnosti překročen imisní limit pro denní 
průměrné koncentrace na nejbližších stanicích imisního monitoringu a to jak v roce 2009 tak 
i v roce 2008. Ovšem zájmové území leželo pro roky 2006 až 2008 mimo OZKO. Po zvýšení 
kapacity ČOV Hostouň na dvojnásobek lze očekávat zvýšení imisního zatížení u vybraných 
rizikových objektů (obytná zástavba) maximálně v řádu 10-3 µg.m-3, tedy zanedbatelný 
nárůst.  

• Výpočty rozptylu emisí prokázaly, že po navýšení kapacity ČOV Hostouň o 50% se celkový 
budoucí provoz ČOV významně neprojeví na koncentracích pachových látek v zájmovém 
území. Imisní nárůst koncentrací bude maximálně o 0,7 OUE.m-3. Při koncentraci pachových 
látek 1 ouE·m-3 u 50% respondentů může být pach vnímán, avšak nemůže být rozpoznán 
(identifikován). V literatuře uváděná koncentrace pachových látek, kdy může být pach 
rozpoznán a identifikován velmi citlivým jedincem se pohybuje mezi 3-5 OUE·m-3

 v závislosti 
na hédonickém tónu pachu. Koncentrace pachových látek (pro průměrného obyvatele, který 
je schopen identifikovat pach) je 5 ouE·m-3. Vyšší hodnoty koncentrace pachových látek již 
mohou být pro respondenty obtěžující. 

• Imisní koncentrace H2S byly srovnány s referenční koncentrací H2S s prahovými účinky 
vyhlášenou SZÚ – průměrné denní H2S 150 ug/m3, které nezajišťují před zápachem, pro 
ochranu před zápachem je referenční koncentrace 7 ug/m3. Pro tento polutant metodika 
SYMOS 97 neumí stanovit průměrné denní imisní koncentrace, proto byly vypočteny 
maximální hodinové koncentrace. Lze konstatovat, že maximální hodinová koncentrace je 
vyšší než průměrná denní imisní koncentrace, tedy maximální vypočtená koncentrace je sice 
9,4 ug/m3, ovšem nejvyšší průměrné denní imisní koncentrace lze očekávat okolo referenční 
koncentrace 7 ug/m3. Lze předpokládat, že i v bezprostřední blízkosti ČOV bude po rozšíření 
kapacity minimální zápach v důsledku H2S. 

• Pro polutanty VOC a NH3 nejsou stanoveny žádné imisní limity ani referenční koncentrace.. 

• Výpočty rozptylu emisí prokázaly, že po zvýšení kapacity ČOV Hostouň o 50 % nebude 
imisní nárůst koncentrací polutantů charakteristických dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 
pro hodnocení ochrany zdraví lidí tedy v obytné zástavbě obce ani při velmi nepříznivých 
rozptylových podmínkách významný. Na obytnou zástavbu obce Hostouň bude mít 
navýšení kapacity areálu velmi nízký vliv. Proto z hlediska znečištění ovzduší není proti 
realizaci záměru v této oblasti námitek. 

• Výpočty rozptylu emisí prokázaly, že rozšíření provozu ČOV Hostouň nebude pro 
hodnocení ochrany ekosystému a vegetace imisní nárůst ani při velmi nepříznivých 
rozptylových podmínkách významný. U žádné z hodnocených znečišťujících látek se 
nepředpokládá při součtu se stávajícím imisním pozadím překročení příslušných imisních 
limitů. Proto z hlediska znečištění ovzduší není proti realizaci záměru v této oblasti námitek 

• V následujících tabulkách jsou přehledně uvedeny veškeré vypočtené imisní koncentrace 
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hodnocených znečišťujících látek u vybrané obytné a jiné zástavby emitovaných celkovým 
navýšeným provozem  ČOV Hostouň.  

Tabulka 24: Závěrečný přehled vypočtených imisních koncentrací ve výšce 2 m nad terénem  

z navýšení dopravy 

Imisní koncentrace ve výšce 2 m nad terénem - doprava 

Maximální hodinové 
Osmiho-
dinové Denní Roční 

NO2 SO2 CO SO2 PM10 NO2 PM10 Benzen SO2 NOx 
Číslo 

referenčního 
bodu (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) 

1001 0,043 0,000143 0,22 0,000009 0,002 0,000289 0,0002 0,000039 0,000000 0,002 

1002 0,046 0,000119 0,20 0,000008 0,002 0,000184 0,0001 0,000027 0,000000 0,001 

1003 0,048 0,000103 0,27 0,000007 0,002 0,000312 0,0002 0,000052 0,000000 0,002 

1004 0,007 0,000035 0,05 0,000002 0,000 0,000074 0,0000 0,000010 0,000000 0,000 

1005 0,011 0,000058 0,07 0,000004 0,001 0,000063 0,0000 0,000008 0,000000 0,000 

1006 0,012 0,000060 0,08 0,000004 0,001 0,000060 0,0000 0,000008 0,000000 0,000 

1007 0,014 0,000024 0,07 0,000002 0,000 0,000113 0,0001 0,000017 0,000000 0,001 

1008 0,021 0,000065 0,10 0,000004 0,001 0,000214 0,0001 0,000035 0,000000 0,001 

1009 0,011 0,000056 0,07 0,000004 0,000 0,000045 0,0000 0,000006 0,000000 0,000 

1010 0,015 0,000080 0,09 0,000005 0,001 0,000054 0,0000 0,000007 0,000000 0,000 

1011 0,010 0,000050 0,06 0,000003 0,000 0,000041 0,0000 0,000005 0,000000 0,000 

1012 0,008 0,000042 0,05 0,000003 0,000 0,000039 0,0000 0,000005 0,000000 0,000 

1013 0,025 0,000093 0,14 0,000006 0,001 0,000046 0,0000 0,000006 0,000000 0,000 

1014 0,017 0,000071 0,10 0,000005 0,001 0,000039 0,0000 0,000005 0,000000 0,000 

Maximum u 
zástavby 0,048 0,00014 0,27 0,000009 0,002 0,000312 0,0002 0,000052 0,000000 0,002 
Maximum v 
síti 
referenčních 
bodů 0,081 0,00051 0,64 0,000033 0,005 0,000722 0,0007 0,000143 0,000004 0,004 
Stávající 
imisní 
pozadí - 
odhad1) - - - 56,00 54,00 14,6 38,30 - 2,40 - 
Imisní limit / 
povolený 
počet 
překročení 200/18 350/24 10000 125/3 50/35 40 40 5 20 30 

Poznámky: 1) jsou uvedeny maximální imisní koncentrace  
2) benzen 

3) 36. nejvyšší naměřená imisní koncentrace 
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Tabulka 25: Závěrečný přehled vypočtených imisních koncentrací polutantů emitovaných při 
provozu ČOV 

Imisní koncentrace ve výšce 2 m nad terénem - ČOV 

Maximální hodinové 
maximální 
špičková roční 

VOC H2S NH3 Pach VOC NH3 
Číslo 

referenčního 
bodu (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (OUE.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) 

1001 0,8403 0,8403 0,8403 0,0035 0,0076 0,0076 

1002 0,6455 0,6455 0,6455 0,0026 0,0057 0,0057 

1003 0,6250 0,6250 0,6250 0,0022 0,0052 0,0052 

1004 0,2625 0,2625 0,2625 0,0013 0,0026 0,0026 

1005 0,5266 0,5266 0,5266 0,0021 0,0057 0,0057 

1006 0,5723 0,5723 0,5723 0,0023 0,0068 0,0068 

1007 0,1478 0,1478 0,1478 0,0006 0,0012 0,0012 

1008 0,4066 0,4066 0,4066 0,0015 0,0034 0,0034 

1009 0,4982 0,4982 0,4982 0,0018 0,0065 0,0065 

1010 0,7582 0,7582 0,7582 0,0028 0,0105 0,0105 

1011 0,4324 0,4324 0,4324 0,0019 0,0064 0,0064 

1012 0,3673 0,3673 0,3673 0,0016 0,0054 0,0054 

1013 0,8160 0,8160 0,8160 0,0035 0,0110 0,0110 

1014 0,6116 0,6116 0,6116 0,0026 0,0082 0,0082 

Maximum u 
zástavby 0,84 0,84 0,8403 0,0035 0,011 0,011 
Maximum v 
síti 
referenčních 
bodů 9,43 9,43 9,4302 0,7043 0,337 0,337 
Stávající 
imisní 
pozadí - 
odhad1) - - - - - - 
Imisní limit / 
povolený 
počet 
překročení - 150/7 - 5/3 - - 

Poznámky: 1) jsou uvedeny maximální imisní koncentrace  
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12.1. Používané zkratky 

DPS Domovní/objektová předávací stanice 
EE Elektrická energie 

ERÚ Energetický regulační úřad 
MaR Systém měření a regulace 
OZE Obnovitelné zdroje energie (dle definice Zákona č. 180/2005 Sb.) 

PS Předávací stanice 
TTP Trvalé travní porosty 
TUV Teplá užitková voda 
ÚP Územní plán 
ÚT Ústřední vytápění 

ZÚ Zájmové území 
TÚV Teplá užitková voda 

ČOV Čistírna odpadních vod 
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1. Úvod 

1.1 Zadání 

Předmětem předkládaného naturového hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu záměru: „ČOV Hostouň – 
II. etapa“ v k.ú. Hostouň  na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  

Zadavatelem hodnocení je QEQ Czech, s.r.o.  
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska OOP podle § 45i odst. 1 ZOPK – 

Krajského úřadu Středočeského kraje, jež je součástí vyjádření OOP k projektové 
dokumentaci stavby „ČOV Hostouň – II. etapa“ (č.j.: 110525/2010/KUSK). Toto 
stanovisko doslovně uvádí, že: „nelze vyloučit významný vliv předloženého návrhu, 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti“. Důvodem je skutečnost, že ČOV Hostouň je zaústěna do 
Dobrovízského potoka, který je součástí EVL Zákolanský potok. 

Naturové hodnocení je zpracováno jako podklad pro oznámení EIA záměru dle zák. 
100/2001 Sb., v platném znění. 

1.2 Cíl hodnocení 

Cílem předloženého naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významný 
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných 
lokalit, nebo ptačích oblastí. 

1.3 Postup zpracování hodnocení 

Naturové hodnocení vychází z technické dokumentace dodané zadavatelem 
posouzení (viz Fiala 2011, Fiala 2011a), terénního průzkumu zájmového území (počátek 
prosince 2009), aktuálních expertních studií týkajících se EVL Zákolanský potok, resp. 
stavu populace předmětu ochrany – raka kamenáče a kvality jeho prostředí (viz 
Svobodová et Wanner 2011, Svobodová et Wanner 2009, Fischer et Fischerová 2009), 
textu oznámení EIA záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ (viz Sulek 2009), 
retenční studie (Kuk 2010), zpracování tištěných a digitálních dat o sledovaném území. 
Předložené naturové hodnocení úzce navazuje na předchozí naturové hodnocení záměru 
„Obytný soubor Zahrady Pavlov“ (viz Banaš 2010) v rámci něhož byla částečně řešena 
také problematika budoucí rekonstrukce ČOV Hostouň. 

Při terénním průzkumu zájmového území byla pozornost věnována rekognoskaci 
okolí stávající výpusti z objektu ČOV do Dobrovízského potoka, korytu a nivě 
Dobrovízského, Sulovického a Zákolanského potoka v širším okolí objektu ČOV. 
Zhodnoceny byly stávající negativní antropogenní vlivy ovlivňující EVL Zákolanský 
potok. 

Posouzení se metodicky opírá o ustanovení zákona č.114/1992 Sb., zák. 100/2001 
Sb., v platných zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích 
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92/43/EHS a metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise (viz MŽP ČR 2007, 
Kolektiv 2001, 2001a). 

Podrobný popis jednotlivých aspektů projektového záměru a jeho vlivů na dílčí 
složky životního prostředí nejsou předmětem tohoto naturového hodnocení dle §45i 
ZOPK.  

2.Údaje o záměru 

2.1 Základní údaje 

2.1.1 Název záměru 
ČOV Hostouň - II.etapa 

 
2.1.2 Rozsah (kapacita) záměru 

Předmětem stavby je výstavba druhého bloku ČOV Hostouň. Výstavba je vyvolána 
plánovanou výstavbou Obytného souboru Zahrady a logistického parku Pavlov.  
Hodnocený záměr v současnosti není jednoznačný svým rozsahem ani termínovým 
průběhem. Z tohoto důvodu  bude pro II. etapu  rozšiřované  ČOV  Hostouň  uvažováno 
se zvýšením o  dalších 2050 EO.  Stávající přivaděč splašků z obce Pavlov, tj. PP DN 
300 je dimenzován i pro  plánovanou  zástavbu v Pavlově. Přivaděčem budou do 
stokového systému  jednotné kanalizace  obce Hostouň  přitékat pouze splaškové vody.  
Čistírna je navržena jako třístupňová, s mechanickým a biologickým čištěním a  
částečným dočištěním. Je počítáno i s odstraňováním  fosforu. Nový blok ČOV je řešen 
dvěma samostatnými koridory, takže bude možný plynulý náběh čištění splaškových 
vod tak,  jak bude postupně dokončována  výstavba v obytné zóně a logistickém centru 
Pavlov (Fiala 2011a). 

 
2.1.3 Umístění záměru 

Navržená stavba  II. etapy  ČOV proběhne na zatravněné části pozemku  stávající 
ČOV v k.ú. Hostouň a na sousednim  obecnim pozemku, kde vede stávající kanalizační 
přivaděč uložený  v násypu. Konkrétně se jedná o pozemky p.č. 2699, st. 514, p.č. 2700. 

 Místo stavby se nachází v rovině, pozemek se k vodoteči svažuje mírně na straně 
potoka u oplocení. Při západní straně oplocení je odvodňovací příkop pro zachycení 
dešťových vod. Přes horskou vpusť jsou dešťové vody odváděny na odtok z ČOV. 

Areál ČOV je napojen na státní komunikaci III/ 0075 směrem z Hostouně na Běloky.    
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Obr. 1: Situační mapa polohy navrhovaného záměru na podkladu topografické mapy 
(podkladová data: www.mapy.cz). 

 
  
Obr. 2: Detailní situační mapa navrhovaného záměru na podkladu leteckého snímku 
(podkladová data: www.mapy.cz). 

 
 

Navržený záměr 

Navržený záměr 
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2.1.4 Stručný popis technického a technologického řešení záměru, 
varianty záměru 

Následující popis hodnoceného záměru vychází z technických podkladů dodaných 
zadavatelem hodnocení (viz Fiala 2011, Fiala 2011a). 

II. etapa ČOV je navržena jako biologická čistírna s mechanickým  a biologickým  
stupněm, včetně dočištění na mikrosítě  a s odstraněním fosforu. Část  průtoku  (80 % 
Q) bude přečerpávána na dočištění na zemní filtr a bazény kořenové ČOV. Po 
dokončení 2. bloku  ČOV  bude celkový projektovaný výkon  4100 EO. 

Celá ČOV   bude čistit tato množství vod: 
Qd = 574 m3/den =  6,6 l/s ,       Q měs. =  22 000 m3/měs,        Qrok =220 000 m3/r   

Kvalita  vyčištěné vody  na odtoku   je garantována  na  lepší  úrovni  než současné  
vodohospod. rozhodnutí z ledna 2011:             “p” hodnoty                       “m” hodnoty  

   CHSK                                                          60 mg/l                            100 mg/l 
   BSK5                                                           14 mg/l                             20 mg/l  
    NL                                                               18 mg/l                             25 mg/l  
                                                  „průměr“                            „m“ hodnota  
    N-NH4                                      8 mg/l                               15 mg/l  
    Pcelk                                         2 mg/l                                 5 mg/l  
 
Produkce kalu  je uvažována  v objemu 120 kg/den (KS 100 %),  přebytečný kal 

bude nejdříve  odveden do  provzdušňovaného stabilizačního kalojemu, kde se zvýší 
koncentrace kalu na 4%  (množství bude činit 2,3 m3/den). Kal bude následně přečerpán 
do zásobního kalojemu pod  odstředivkou.  Odstředivka  zajistí  odvodnění na 25 % KS.  
Je uvažováno s odvozem  kalu v přepravních kontejnerech  na blízkou kompostárnu v 
obci Kyšice.   

Oplocení a příjezdová komunikace ČOV zůstávají beze změny. Podél nových 
objektů budou vybudovány zpevněné plochy z bet. dlažby  a  u objektu kalového 
hospodářštví  a hrubých česlí na přítoku budou  nové asfaltové plochy. 

Ochranné pásmo ČOV s umístěním čistících jímek mimo objekt  činí 100 m. 
 
V současné době je stávající ČOV plně postačující pro čištění odpadních vod ze 

stávající připojené zástavby Hostouně a Pavlova. Napojeno na ČOV je 95 % současné 
zátavby. Stávající stav je dimenzován pro 2050 EO. Areál stávající čistírny je dostatečně 
rozsáhlý pro návrh II. etapy – provozní objekt výstavby ČOV.  

Objekt ČOV se nachází severozápadně pod obcí Hostouň v blízkosti Dobrovízského 
potoka,  do něhož jsou zaústěny vyčištěné odpadní vody. Pozemky  p.č. 2699, p.č.2700 i 
stávající ČOV jsou majetkem obce Hostouň. Pozemek je určen výhradně pro potřeby a 
rozšíření ČOV. Volné plochy pozemku jsou zatravněny. Dopravní napojení na státní 
komunikaci zůstává beze změny. Stávající zásobení provozní vodou z vlastní studny a 
el. energií  budou rovněž zachovány (Fiala 2011, Fiala 2011a). 

Dle technické dokumentace (Fiala 2011) budou v rámci hodnoceného záměru na 
ČOV Hostouň připojeny  odpadní vody od 2 investorů: 
1/.  Investor fa. QEQ  plánuje  v přůběhu   tří etap realizovat postupně celkem  325 bytů. 

V  1. roce výstavby  bude realizováno pouze max. 50 RD, následně více, t.j. 60 až 
80RD/r. Postup výstavby bude záviset na zájmu o RD. Celkem je uvažováno s 1100 
obyv.  do r. 2015.  

 
Současně  zde proběhne následující výstavba :   

Mateřská školka (2 třídy) 
Komerční plochy:  215 m2 
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2/.  Druhý investor fa. Quelfor  a.s. plánuje následující stavby:  skladové plochy, 
administrativa - předpokládaný cílový stav ..............530 EO.  
 

Současná  situace  + výhled v zástavbě  obcí  Hostouň + Pavlov + aktuální počty 
obyvatel (Fiala 2011):    
Pavlov - počet občanů k trvalému pobytu.............115  obyv. (včt. dětí) 
              - rekreanti v chatách (32.ev. č.).............50 obyv. 
              - probíhá výstavba nových RD (5  nových RD á 4 os.) 20 obyv. 
              - aktuální  je  zahájení  výstavby cca 5 RD   
Hostouň - počet občanů s trvalým pobytem...........1000 EO (vč. dětí) 
              - rekreace  ( pouze  3RD)  
              - v obci je škola  (1. až 9. třída)  ...............pro 70  dětí vč. okolních obcí 
              - probíhá výstavba nových RD (15  nových RD á 4 os.) = 60  obyv 
              - připravuje se  zahájení  výstavby  30 RD  = cca  120 obyv. 

 
Projektované kapacity  ČOV - II. et.: 

Celá  ČOV  Hostouň (II.etapa) je tedy projektována na vyčištění odpadních vod od  
4100 EO. 

V zásadě  se bude jednat  o  zvýšení  množství   odpadních  splaškových vod  na 2-
násobek současného stavu. Vzhledem k tomu, že budou z Pavlova (kde je a bude 
oddílná kanalizace) přiváděny pouze splaškové vody,  dojde  pouze k malému  navýšení  
množství Q  o přítoky Qspl.  Výrazně se však zvýší průměrná koncentrace  znečištění 
(Zn) na přítoku. 

V obci Hostouň je   stávající jednotná kanalizace na 75 %  plochy intravilánu.  
Probíhající  výstavba  RD v Hostouni probíhá převážně na plochách, kde  je realizována  
oddílná splašková kanalizace (jedná se o výstavbu “U Přehrady a na Posvícenském 
nám.) 

 
Závěr  k   bilancím množství a znečištění na přítoku do areálu ČOV: 

Množství   splaškových vod  se  postupně zvýší cca  2-násobně  oproti současnosti, 
takže  cca 2-násobně  vzroste  také koncentrace   průměrného  znečištění (Zn) na 
přítoku. 

Množství  přívalových  dešťových vod  vzroste  minimálně,  plocha intravilánu   
odkanalizovaného do jednotné kanalizace zůstává stejná. Malý nárůst v množství dešť. 
vod bude však způsoben opravou několika stávajících místních  komunikací (místo 
štěrkového povrchu  bude asfaltový).  Obdobně  na  soukromých pozemcích RD  trvale  
probíhá  úprava  dvorků na  dlážděné parkovací  plochy  pro auta. 

    Průměrný očekávaný přítok  odpadních vod Qd = 4100  x 120 l/os.den x 1,15 = 
574 m3/den = 23,9 m3/hod = 6,6 l/sec 

    Qd.max =  1,4 x 574 m3/den =  804 m3/den = 33,5  m3/hod = 9,3 l/sec 
    Qh.max = 804/24  x  2,1 =  70,3  m3/hod  =  19,5  l/sec   
    Q rok =   220  000 m3/rok  
    Qměs =   22 000 m3/měs. 
Technologie ČOV je navržena na 4100 EO, tj. na produkci znečištění dle 

91/271/EEC) u EO  =  t.j.  BSK5 = 60gr/den, CHSK = 120 gr/den, NL 55 gr/den, Ncelk. 
11 gr/den, Pcelk. 2,5 gr/den.  
     Na přítoku do objektu rekonstruované ČOV, po připojení všech návrhových 
obyvatel, je tedy možno očekávat následující parametry znečištěných vod: 
     BSK5 ......................246,0  kg/den .............. 90,0  t/rok 
     CHSK .....................492,0  kg/den .............180,0 t/rok 
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     NL ...........................226,0  kg/den.............. 82,5 t/rok 
     Ncelk .........................45,2  kg/den ............. 16,5 t/rok 
     Pcelk ..........................10,2 kg/den ..............   3,75 t/rok 

 
Detailní informace o navržené technologii čištění jsou k dispozici v souhrnné technické 

zprávě (viz Fiala 2011). 
 

Obr. 3: Situační výkres navrhovaného záměru – 1.část (zdroj:ČOV Hostouň-II.etapa, Celková 
situace). 
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Obr. 4: Situační výkres navrhovaného záměru – pokračování (zdroj:ČOV Hostouň-II.etapa, 
Celková situace). 
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Obr. 5: Základní schéma navržené technologie čištění – 1.část 
(zdroj:ČOV Hostouň-II.etapa, Technologie-schéma). 
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Obr. 6: Základní schéma navržené technologie čištění - pokračování 
(zdroj:ČOV Hostouň-II.etapa, Technologie-schéma). 
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Navržené varianty řešení 
Záměr byl předložen ve jediné variantě, která je popsána výše. 

 
2.1.5 Předpokládaná doba realizace záměru 

Předpokládané zahájení stavby je 1Q – 2Q r. 2012, ukoncení stavby nejpozději  
koncem r. 2012. 
 
2.1.6 Délka provozu záměru 

S provozem ČOV Hostouň-II.etapa se počítá od okamžiku kolaudace Obytného 
provozu Zahrady Pavlov po dále nespecifikovanou dobu (minimálně do skončení doby 
životnosti objektů). 
 
2.1.7 Možnost kumulace s jinými záměry 

Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území, jež budou probíhat bez 
ohledu na realizaci navrženého záměru, lze považovat zejména intenzivní zemědělské 
hospodaření v povodí Dobrovízského, Sulovického i Zákolanského potoka, provoz na 
komunikaci R6 a její údržbu, vypouštění nečištěných splaškových komunálních vod 
z některých obcí ve výše uvedených povodích či existence připravovaného logistického 
parku firmy Immorent (Quelfor). Nelze vyloučit, že kumulace všech těchto aktivit, 
včetně posuzovaného záměru by mohla mít, bez přijetí zmírňujících opatření, významný 
negativní vliv na předmět ochrany EVL Zákolanský potok – raka kamenáče a 
ekologickou integritu EVL. 
 
2.1.8 Možné přeshraniční vlivy 

Vzhledem k poloze záměru, v dostatečné vzdálenosti od státních hranic lze možné 
přeshraniční vlivy záměru vyloučit. 

2.2 Údaje o vstupech 

Projektovaná výstavba ČOV - II. et.  nebude vyžadovat  žádné zábory  zemědělské  
půdy nebo lesa. Vše proběhne uvnitř stávajícího areálu  ČOV a na násypovém tělese 
současného kanalizačního přivaděče. 

Vně areálu ČOV nebude třeba žádná přeložka inženýrských sítí.  
Stávající areál ČOV nemá  přípojku pitné vody a nebude ji potřebovat. Spotřeba    

provozní vody se předpokládá do 0,5 m3/den. Staveniště II. etapy ČOV  bude využívat 
stávající rozvod  provozní užitkové vody  z vlastní studny umístěné v areálu ČOV.    

Pro  výstavbu  nové ČOV II. et.  bude využita stávající  přípojka  NN  do areálu 
ČOV.  Za  stávajícím  elektroměrem  a jističem bude   pro potřeby stavby   ČOV II. et. 
vyvedena  do stavebního rozvaděče  nová odbočka   s podružným elektroměrem.  Odběr 
proudu pro stavbu bude  hradit obci stavební dodavatel. 

Provozní budova  nebude  vytápěna.  Provozní místnosti  budou  však  částečně 
temperovány od  místnosti dmychárny  a od  podzemních jímek. 

Sociální zázemí  celé ČOV zůstává v místnostech původního provozního objektu 
zrealizovaného v r. 2002, kde je i vytápěná  denní místnost pro obsluhu.   

Areál ČOV je napojen na státní komunikaci III/ 0075 směrem z Hostouně na Běloky. 
Tento výjezd ze staveniště bude využíván po celou dobu výstavby. Po dobu výstavby 
bude výjezd ze staveniště označen příslušným dopravním značením. 
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2.3 Údaje o výstupech 

Projektovaná výstavba ČOV - II. et. nevyžaduje žádnou demolici a žádné kácení 
porostů. Z charakteru stavby  podzemních jímek  ČOV vyplývá, že  na konci stavby  
zůstane přebytečná zemina  v informativnim množství cca 1500 m3. 

Vhodná deponie pro uložení  inertního výkopového materiálu  na katastru obce 
Hostouň bude   před realizací probrána se starostou (a zastupiteli) obce Hostouň. 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou odvedeny do dešťové zdrže nebo 
dešťové kanalizace. 
ČOV Hostouň s kapacitou 2050 + 2000 EO spadá do kategorie sředního zdroje 

znečištění ovzduší dle   NV č. 615/2006. Významnějším zdrojem  znečištění ovzduší 
provozem ČOV jsou pachové látky. Emisní limit pachových látek není stanoven, 
povinností  provozovatele je  neobtěžovat obyvatele zápachem. V době výstavby dojde 
k přechodnému zhoršení stavu ovzduší vlivem prašnosti při stavbě. 

Kvalita  vyčištěné vody  na odtoku z ČOV  je garantována  na  lepší  úrovni  než 
současné  vodohospod. rozhodnutí z ledna 2011:              

      “p” hodnoty                       “m” hodnoty  
   CHSK                                                          60 mg/l                            100 mg/l 
   BSK5                                                           14 mg/l                             20 mg/l  
    NL                                                               18 mg/l                             25 mg/l  
                                                          „průměr“                            „m“ hodnota  
    N-NH4                                        8 mg/l                               15 mg/l  
    Pcelk                                           2 mg/l                                5 mg/l  
 
Produkce kalu  je uvažována  v objemu 120 kg/den (KS 100 %). 
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3. Základní charakteristika zájmového 
území a údaje o evropsky významných 
lokalitách a ptačích oblastech  

3.1 Základní charakteristika zájmového území 

Zájmové území se nachází cca 650 m severovýchodně od okraje obce Hostouň (viz 
Obr. 1 a Obr. 2) v nivě Dobrovízského potoka. Navržená stavba je situována do prostoru 
stávajícího objektu ČOV a k němu bezprostředně přiléhajících pozemků. 

 
Obr. 7: Objekt ČOV Hostouň (autor: Marek Banaš). 

 
 
V okolí výtoku z ČOV Hostouň, v nivě Dobrovízského potoka, se nachází lemový 

porost vzrostlého jasanového luhu, za nímž se rozprostírají rozsáhlé plochy orné půdy. 
Dobrovízský potok má pod výtokem z ČOV charakter pomale tekoucího, 
polopřirozeného, meandrujícího toku, který v době ter. průzkumu počátkem prosince 
2009 dosahoval šířky 0,5 – 1,5 m, hloubka vodního sloupce byla 10 – 50 cm. V korytě 
toku se nacházely značné vrstvy jemného sedimentu o průměrné hloubce několika 
desítek centimetrů. Příbřežní vegetace je tvořena převážně olší lepkavou a jasanem 
ztepilým. Kořenové systémy vegetačního doprovodu vytvářejí v korytě příhodné úkryty 
pro raky a tok tvoří přirozené meandry s prudce tekoucí vodou, které střídají klidnější 
úseky s tůňkami.  

Nad výtokem z ČOV je koryto Dobrovízského potoka uměle narovnáno a 
vyskládáno betonovými prefabrikáty; koryto je však již částečně renaturalizováno. 
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Obr. 8: Charakter koryta Dobrovízského potoka nad výpustí z ČOV 
Hostouň (autor: Marek Banaš). 

 
 
Obr. 9: Výpust z ČOV Hostouň do Dobrovízského 
potoka (autor: Marek Banaš). 
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Obr. 10: Charakter toku a břehového porostu 
Dobrovízského potoka pod výtokem z ČOV 
Hostouň, biotop výskytu raka kamenáče (autor: 
Marek Banaš). 

 

3.2 Vztah hodnoceného záměru k managementu 
ochrany přírody v zájmovém území 

Realizace záměru „ČOV Hostouň – II.etapa“ není součástí managementu 
(navržených opatření) ochrany přírody, včetně managementu evropsky významných 
lokalit či ptačích oblastí. Jedná se o investiční podnikatelský záměr. 

3.3 Identifikace evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí potenciálně dotčených hodnoceným záměrem  

Hodnocený záměr rekonstrukce ČOV Hostouň bezprostředně navazuje na hranici 
EVL Zákolanský potok (CZ0213016), viz obr. 11. 

V  okolí řešeného záměru se nenachází žádná další evropsky významná lokalita či 
ptačí oblast. Z důvodu značné vzdálenosti ostatních EVL a PO od hodnoceného záměru 
lze vyloučit jejich ovlivnění realizací záměru a dále je řešen pouze vliv záměru na EVL 
Zákolanský potok. 
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Obr. 11: Situační mapa EVL Zákolanský potok se zakreslenou polohou ČOV Hostouň 
(podkladová data: AOPK ČR). 

 

3.4 Popis dotčené lokality  

3.4.1 Charakteristika evropsky významné lokality Zákolanský potok 
Evropsky významná lokalita Zákolanský potok (CZ0213016) byla vyhlášena 

nařízením Vlády ČR č. 371/2009 Sb. Na ploše 10,1023 ha. Nachází se na území 
Středočeského kraje v katastrálních územích: Běloky, Dobrovíz, Hole u Svrkyně, 
Hostouň u Prahy, Kováry, Makotřasy, Malé Číčovice, Noutonice, Okoř, Středokluky, 
Velké Číčovice. 

Předmětem ochrany EVL Zákolanský potok je populace evropsky významného 
druhu živočicha - raka kamenáče (Austropotamobius torrentium).  

EVL je tvořena korytem Dobrovízkého potoka od silnice Hostouň-Jeneč až po 
soutok s Lidickým potokem, odtud dále po proudu pod názvem Zákolanský potok až k 
soutoku s Dřetovickým potokem nad obcí Kováry. Tok prochází intravilánem několika 

ČOV Hostouň 

EVL Zákolanský potok 
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sídel, kulturní a převážně odlesněnou krajinou s převahou agrocenóz. V prostoru EVL 
leží několik menších obtočných nádrží a dvě průtočné.  

Niva toku se nachází v relativně ploché krajině, v níž se místy vytváří hlubší zářezy a 
srázy. Významná část toku byla v minulosti regulována. Regulace se v současnosti 
samovolně renaturalizovala. Dno toku je hlinité, štěrkovité až kamenité, místy s jemným 
sedimentem. V prostoru EVL je udáván výskyt raka kamenáče z pro něj netypických 
stanovišť - nor ve dně a březích. 

Prostor EVL je nejseverovýchodněji položenou lokalitou výskytu raka kamenáče v 
rámci středočeského regionu. Zároveň se jedná o jednu z mála lokalit, kde se vyskytuje 
společně rak kamenáč a rak říční (upraveno dle AOPK ČR). 

 
3.4.2 Popis stávajícího stavu EVL Zákolanský potok a aktuálních 
negativních vlivů působicích na tuto EVL 

Na sklonku r. 2009 byla zpracována podrobná studie hodnotící kvalitu vody v toku 
Dobrovízského a Zákolanského potoka (viz Svobodová et Wanner 2009), která se 
věnovala také problematice možného ovlivnění chemismu vody dříve hodnoceným 
záměrem – „Obytný soubor Zahrady Pavlov“. 

Na Dobrovízském a Zákolanském potoce byly sledovány všechny parametry, které 
podle výzkumů mohou mít vliv na výskyt raka kamenáče a raka říčního. Jedná se 
zejména o NH4

+, NH3, BSK5, NO2
-, Al, Fe, pH, O2, teplotu, CHSKCr, Cu, Zn,, Ca, NO3

-, 
Cl-, nerozpuštěné látky, celkový fosfor, vodivost a sírany (Svobodová et al., 2009). 
Zjištěná jakost vody byla srovnávána s imisními standardy pro kaprové vody podle 
nařízení vlády č.71/2003 Sb. (Svobodová et al. 2008 in Svobodová et Wanner 2009). 

 
Tab. 1: Imisní standardy ukazatelů znečištění povrchových vod pro kaprové vody (teplota, 
nerozp. látky - maximální hodnota, kyslík - 50 vzorků, resp.100 % musí splnit imisní standard, 
BSK5, NH4

+, NH3, NO2
 -,Cu, Zn - 95 % vzorků musí splnit imisní standard, pokud je vzorků 

méně jak 12 za rok, musí splnit imisní standard všechny vzorky), zdroj: Svobodová et Wanner 
(2009). 

Právní předpis Nař. vl. č. 71/2003 Sb. 

 Kaprové vody 

Ukazatel Cílové Přípustné 

Teplota oteplení °C  28 
Teplota - rozdíl °C  3 

Rozp. kyslík (mg.l-1) 50%≥8 50%≥7 

Rozp. kyslík (mg.l-1) 100%≥5 100%≥4 

pH  6-9 

BSK5 (mg.l-1) 6  

Amonné ionty NH4
+ (mg.l-1) 0,2 1 

Volný amoniak NH3 (mg.l-1) 0,005 0,025 

Dusitany  NO2
- (mg.l-1) 0,9  

Rozpuštěná měď Cu (mg.l-1) 0,04  

Celkový zinek Zn (mg.l-1)  1 

Nerozpuštěné látky (mg.l-1)  25 
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Výsledky provedené studie (viz Svobodová et Wanner 2009) ukázaly, že Zákolanský 

potok patří k nejvíce znečištěným tokům s výskytem raka kamenáče v ČR. Jakost vody 
v prostoru EVL Zákolanský potok nesplňuje nároky na výskyt dobře prosperujících 
populací tohoto druhu. V toku dochází k epizodickému zhoršování jakosti vody hlavně 
v letních měsících při snížených průtocích vody. Zvýšené koncentrace volného 
amoniaku, amonných iontů, dusitanů a nízké koncentrace kyslíku byly zaznamenány 
v letních měsících roku 2007 a 2009 od Číčovic až pod obec Okoř. Ve stejném úseku 
byly v roce 2008 překročeny imisní standardy pro kaprové vody pro ukazatel BSK5. 
Nerozpuštěné látky překračovaly limity ve většině vzorků (Svobodová et Wanner 2009).  

Jakost vody na Dobrovízském potoce v podzimních měsících roku 2009 splňovala 
téměř všechny imisní standardy pro kaprové vody, překročeny byly jen imisní standardy 
pro obecné požadavky přípustného znečištění povrchových vod u ukazatelů dusičnany a 
celkový fosfor. Koncentrace těchto látek v toku by však neměly mít nepříznivý vliv na 
populace raka kamenáče, což dokazuje i nález raků již cca 100 m pod ČOV Hostouň 
(Svobodová et Wanner 2009).  

Popsaný negativní stav EVL Zákolanský potok je zřejmě způsoben hlavně špatným 
čištěním odpadních vod v malých obcích podél Lidického a Zákolanského potoka. Jedná 
se např. o obec Středokluky, kde jsou splaškové vody čištěny v zastaralé čistírně 
odpadních vod. Na tuto nevyhovující ČOV je napojena i obec Běloky. Obec Číčovice 
není v současné době napojena na žádnou ČOV. Řešením, této nepříznivé situace 
týkající se zhoršené jakosti vody, je vybudování obecních ČOV v obcích, které dosud 
nemají zajištěno čištění v centrálních ČOV a také rekonstrukce (intenzifikace) starých 
ČOV (Svobodová et Wanner 2009). Koncem roku 2009 byla uvedena do provozu 
čistírna odpadních vod v Makotřasích, které do té doby nebyly čištěním odpadních vod 
vybaveny. ČOV pro 600 ekvivalentních obyvatel by tak mohla přispět ke zlepšení 
dosavadní kvality vody v Zákolanském potoce. 

Lze souhlasit se závěry studie Svobodová et Wanner (2009), že další příčinou 
znečištění a zanášení toků v prostoru EVL a jejich přítoků mohou být splachy z polí. 
Důvodem splavování zeminy do toku je orba až těsně k hranici toku a rovněž chybějící 
ochranné vegetační pásmo podél potoka. Ke znečištění toku mohou přispívat také 
dusíkatá hnojiva, která jsou splachována ze zemědělsky obhospodařovaných ploch. 

Negativní vliv na kvalitu vod na území EVL mají také rybníky, které jsou díky 
zvýšené eutrofizaci a erozi ze zemědělských půd zanášeny sedimentem. Pod 
produkčními rybníky dochází často k zanášení koryt potoků kaly a jemným bahnem a 
působením eutrofizace dochází ke zhoršování kvality vody v toku pod rybníky, jak 
upozorňuje studie Svobodová et Wanner (2009). 

Z hlediska posouzení možného vlivu hodnoceného záměru na EVL Zákolanský 
potok je významná informace o vlivu stávající ČOV Hostouň na kvalitu vody 
v Dobrovízském potoce. 
 
Kvalita vody v recipientu pod ČOV Hostouň: 

V současné době je v platnosti vodohospodářské rozhodnutí pro vypouštění 
odpadních vod do povrchových vod, které vydal odbor ŽP Magistrátu města Kladna o 
„Nakládání  s vodami“ dle č.j. OŽP/ 7253/ 10-6 Ko z 26.1.2011. 

Konkrétně jsou stanoveny následující parametry pro povolenou kvalitu vypouštěných 
vod:  

                                   „p“ hodnoty      “m“ hodnoty                   
          CHSKCr               70 mg/l                     120 mg/l                          
          BSK5                     18 mg/l                       25 mg/l                              
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          NL                         20 mg/l                      30 mg/l                               
  
                                       “ průměr“                   „m“                              
          N-NH4                   8 mg/l                     15 mg/l                           
          Pcelk.                       2 mg/l                       5mg/l       
 
Ve zprávě Svobodová et Wanner (2009) je porovnávána účinnost čištění odpadních 

vod a porovnání s limity vodohospodářského rozhodnutí. Z výsledků je patrná výborná 
účinnost čištění ve všech sledovaných parametrech, což je potvrzeno i skutečností, že 
v uvedeném období nedošlo k překročení emisnímu limitu „p“ či průměr. V současné 
době ČOV Hostouň splňuje tyto předepsané emisní limity s velkou rezervou.  

V „Souhrnné technické zprávě“ (Fiala 2011) je pro ČOV - II. et. uvažováno 
s následujícími hodnotami pro vodohospodářské rozhodnutí: 

                                   „p“ hodnoty      “m“ hodnoty  
          CHSKCr               60 mg/l                     100 mg/l  
          BSK5                    14 mg/l                       20 mg/l  
          NL                         18 mg/l                       25 mg/l  
  
                                       “ průměr“                   „m“    
          N-NH4                    8 mg/l                     15 mg/l  
          Pcelk.                      2 mg/l                       5 mg/l  
 
Navrhované emisní limity pro parametry CHSKCr, BSK5 a NL jsou přísnější než 

emisní limity uvedené v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pro nejlepší dostupnou 
technologii pro velikostní kategorii ČOV 2001-10 000 EO. Pro parametry N-NH4 a 
Pcelk pak jsou navrhované emisní limity ve shodě s emisními limity podle nařízení 
vlády. 

Provozovatel ČOV bude muset plnit pouze stanovené emisní limity bez ohledu na 
dodržování imisních standardů v recipientu Dobrovízský potok. Bude tedy pouze na 
provozovateli ČOV, zda bude držet účinnost čištění odpadních vod pouze na úrovni 
plnění jemu předepsaných emisních limitů (dle NV č. 61/2003 Sb., pro nejlepší 
dostupnou technologii čištění odpadních vod), nebo zda bude jeho snahou dosáhnout co 
nejnižších hodnot ukazatelů znečištění ve vypouštěné odpadní vodě (Svobodová et 
Wanner 2009). 

 Princip stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem spočívá v tom, že 
plněním stanovených emisních limitů na odtoku z ČOV je zajištěno i plnění imisních 
limitů v recipientu. V současné době by měly být dodrženy imisní limity pro kaprové 
vody, které jsou v úseku pod ČOV vyhlášeny podle NV č.71/2003 Sb. 

Podle smešovacích rovnic pro nejlepší dostupnou technologii při Q355  = 7,0 l/s a 
odtok z ČOV 6,6 l/s, kdy z čistírny odtéká téměř stejné množství vody jako teče 
recipientem, dojdeme k těmto imisním limitům (viz Svobodová et Wanner 2011): 
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Tab. 2: Dosažitelné hodnoty koncentrací znečištění dle NV č.61/2003 Sb. 

 
CHSKCr 

(mg/l)  
BSK5 
(mg/l) 

NL105  
(mg/l) 

N-NH4+ 
(mg/l) 

Pcelk. 
(mg/l) 

limit "m" 120 25 30 15 5 
limit "p" 70 18 20   
limit 
průměr 

   8 2 

 
Výpočet imisní hodnoty: 
 
CHSKCr      „p“  -   70  mg/l  
6,6 x 70 + 7,0 x 15,6  = 42 mg/l 
        6,6+7,0 
 
BSK5        „p“  -   18 mg/l                                                    

6,6 x 18 + 7,0 x 3,5  = 10,5 mg/l 
        6,6+7,0 
 
NL   „p“   - 20 
6,6 x 20 + 7,0 x 29  = 24,6  mg/l 
        6,6+7,0 
 
N-NH4   „průměr“   - 8 mg/l 
6,6 x 8 + 7,0 x 0,033  = 3,9 mg/l 
        6,6+7,0 
 
Při hodnotách koncentrací (dle nejlepší dostupné technologie) podle NV č. 61/2003 

Sb., jsou sice překročeny imisní standardy NV č. 61/2003 Sb., v případě CHSKCr pro 
obecné užívání vody, do výpočtu však není započítáno v hodnoceném projektu navržené 
terciérní dočištění 60-70% odpadních vod na zemním filtru (45%) a na kořenových 
ČOV (25%). Vzhledem k tomu, že i v současné době je na ČOV Hostouň dosahováno 
daleko lepší kvality vyčištěných odpadních vod, než jsou standardy ve 
vodohospodářském rozhodnutí (č.j.OŽP/ 7253/ 10-6 Ko z 26.1.2011), dočištěním 
odpadních vod na zemním filtru a kořenových ČOV lze téměř garantovat splnění 
imisních limitů. Je ale třeba pečlivě sledovat účinnost čištění odpadních vod pod 
terciérním stupněm čištění, a to hlavně po kolaudaci jednotlivých bloků domů „Zahrady 
Pavlov“ a jejich připojení na ČOV Hostouň (viz Svobodová et Wanner 2011).  

 
Tab. 3:  Hodnoty koncentrací znečištění navržené pro ČOV - II. et 

 
CHSKCr 

(mg/l)  
BSK5 
(mg/l) 

NL105  
(mg/l) 

N-NH4+ 
(mg/l) 

Pcelk. 
(mg/l) 

limit "m" 100 20 25 15 5 
limit "p" 60 14 18   
limit 
průměr 

   8 2 
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Výpočet imisní hodnoty při použití hodnot navržených pro ČOV - II. Et. je uveden 
následně: 

CHSKCr      „p“  -   60  mg/l  
6,6 x 60 + 7,0 x 15,6  = 37,2 mg/l 
        6,6+7,0 
 
BSK5        „p“  -   14 mg/l                                                    

6,6 x 14 + 7,0 x 3,5  = 8,6 mg/l 
        6,6+7,0 
 
NL   „p“   - 18 
6,6 x 18 + 7,0 x 29  = 23,7 mg/l 
        6,6+7,0 
 
N-NH4   „průměr“   - 8 mg/l 
6,6 x 8 + 7,0 x 0,033  = 3,9 mg/l 
        6,6+7,0 
 
Jak ukazují předchozí rozbory, v současné době lze na základě naměřených hodnot 

konstatovat, že ČOV Hostouň nezhoršuje jakost vody v Dobrovízském potoce, 
bezezbytku plní předepsané emisní limity a v mnoha parametrech se jakost vody pod 
čistírnou zlepšuje oproti úsekům nad čistírnou.  

Provedená měření tedy ukazují, že při bezchybném provozu moderně koncipované 
ČOV nedochází k negativnímu ovlivnění EVL Zákolanský potok, což je velmi důležitá 
informace pro koncipování naturového hodnocení. Zároveň je však třeba dodat, že 
zhoršení jakosti vody na Dobrovízském potoce by znamenalo velkou zátěž pro EVL 
Zákolanský potok s možností vyhubení předmětu ochrany EVL - raka kamenáče. 

3.5 Identifikace a základní popis dotčených předmětů 
ochrany  

3.5.1 Identifikace a základní popis dotčeného předmětu ochrany EVL 
Zákolanský potok 

 
Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium): 

Těžiště rozšíření druhu leží ve střední a jihovýchodní Evropě (Machino a Füreder 
2005). Rak kamenáč se mimo uvedené oblasti nachází  také v Turecku (Harlioğlu a 
Güner 2007) či na Ukrajině (Holdych 2002, Machino a Füreder 2005). Na území České 
republiky je jeho výskyt doložen z více než 30 toků. Nejvýznamnější populace se 
nacházejí v západních Čechách (především v povodí Úhlavy, Úslavy a Bradavy), 
středních Čechách (na Křivoklátsku), v Krkonoších a Českém středohoří (Chobot 2006, 
AOPK ČR). 

Rak kamenáč se může dožívat až 8 let (Brewis a Bowler 1982 in Streissl a Hödl 
2002a) a dorůstat velikosti přes 10 cm. Pohlavní zralosti dosahuje okolo třetího roku 
života, při velikosti 5cm (Huber et Schubart 2005). Páření probíhá na podzim, kdy 
sameček přilepí samičce pod zadeček spermatofory. Poté samička naklade vajíčka, která 
nosí přichycena na peleopodech až do jejich vylíhnutí na konci jara. Vajíček bývá 40 až 
100 kusů.  
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Stejně jako u ostatních druhů raků dochází i u raka kamenáče ke svlékání. První 
svlékání bývá většinou začátkem sezony, v květnu. Další je pak závislé na 
individuálních podmínkách, hlavně na rychlosti růstu jedince. Svlečku rak požírá jen 
výjimečně při nedostatku vápníku v těle.  

Rak kamenáč je schopen se živit rostlinou i živočišnou stravou. Rostlinou složku 
tvoří řasové nárosty, ale i vodní makrofyta, živočišnou pak mršiny, larvy vodního 
hmyzu, blešivci a další vodní organismy přiměřené velikosti (Renz et Breithaupt 2000).    

Rak kamenáč se vyskytuje v malých tocích s relativně mírným sklonem (Machino et 
Füreder 2005, Bohl 1987), ale jsou známy případy, kdy byl nalezen v poměrně velkém 
toku, nebo rychle proudícím úseku. Bohl (1987) uvádí souvislost hustoty populací s 
členitostí toku. Důležitá je struktura dna. Jedinci totiž vyhledávají úkryty v substrátu dna 
(Vorburger et Ribi 1999). Byl prokázán vztah mezi velikostí a tvarem kamenů a 
velikostí jedinců, kteří byli pod nimi ukryti (Streissl et Hödl 2002b). 

Důležitým parametrem je také kvalita vody. Výskyt raka kamenáče je popsán ve 
vodách, které mají tyto rámcové chemické a fyzikální vlastnosti: letní teplota 11 – 26°C, 
pH 5,7 – 8,6 , konduktivita 80 – 700 µS/cm, vápník 7 – 70  mg/l, hořčík 2,6 – 21,0 mg/l, 
železo do 1,2 mg/l, chloridy do 16,7 mg/l, dusitany do 0,05 mg/l, dusičnany do 10 mg/l 
a saprobní index 1,4 – 2,6 (Bohl 1987). 

Stávající populace jsou ohroženy řadou faktorů. Mezi nejvýznamnější patří račí mor 
(Kozubíková et al. 2008), predace norkem americkým a nevhodné antropogenní aktivity 
(Fisher et al. 2004).  

Račí mor je onemocnění způsobované oomycetou Aphanomyces astaci. Plíseň 
prorůstá kutikulou a napadá centrální nervovou soustavu (Söderhäll et Cerenius 1999 in 
Kozubíková et al. 2008). Jedinci raka kamenáče při nakažení v drtivé většině případů do 
několika týdnů umírají (Vorburger et Ribi 1999). 

Norek americký byl v Evropě chován jako kožešinové zvíře. Kvůli občasným 
únikům z chovů a následnému množení došlo ve volné přírodě ke vzniku samostatných 
populací. Ty následně vytvářejí nepřirozený predační tlak na okolí. Fischer et al. (2004) 
odhaduje, že na 7 kilometrovém úseku Padrťského potoka bylo během jednoho roku 
uloveno norkem americkým 8000 – 36000 jedinců raka. 

Nemalou měrou ohrožují raka kamenáče i ostatní nevhodné antropogenní aktivity. 
Především se jedná o úpravy přirozených koryt, mající za následek usmrcení jedinců, 
nebo snížení atraktivity koryta, intenzivní chov ryb, eutrofizace vody a zanášení koryta 
v důsledku znečištění toků zemědělstvím a průmyslem (Fischer et al. 2004). 
 
Výskyt raka kamenáče v prostoru EVL, s důrazem na zájmové území potenciálně 
dotčené navrženým záměrem, a možnost ovlivnění tohoto druhu 

Hodnoceným záměrem mohou být dle dostupných podkladů potenciálně dotčeny 
celkem 2 vodoteče - Dobrovízský potok (vypouštění přečištěných splaškových vod z 
ČOV v Hostouni) a Zákolanský potok (vtékají do něj vody z Dobrovízského potoka). 
Z tohoto důvodu bylo speciální studií (viz Fischer et Fischerová 2009) provedeno 
zhodnocení stavu a ohrožení populace raka kamenáče v těchto vodotečích. 

Aktuální průzkum výskytu raka kamenáče a raka říčního v prostoru EVL Zákolanský 
potok byl proveden také v r. 2010 (viz Svobodová et al. 2010). 

Fischer et Fischerová (2009) uvádí, že Zákolanský potok je většinou tvořen 
přírodním korytem různého charakteru, s kamenitým i jílovitým dnem, tůněmi, kořeny 
stromů zasahujícími do toku. Místy (zejména pod obcí Malé Číčovice) velmi silně 
zabahněn. Dobrovízský potok je drobná vodoteč, často přírodního meandrujícího 
charakteru, kde kořeny okolních stromů zasahují do koryta. Místy je v korytě toku 
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vysoká úkrytová kapacita. Pod obcí Hostouň je do toku zaústěn odtok z ČOV, 
v Hostouni pak odtok dešťových vod z nově zbudovaného dálničního úseku. 
 
Situace v Dobrovízském potoce: 

Dle výsledků studie Fischer et Fischerová (2009) byl v Dobrovízském potoce 
opakovaně potvrzen výskyt raka kamenáče (včetně juvenilních jedinců a samic 
s vajíčky) cca od úrovně obce Dobrovíz. Rak kamenáč, společně s rakem říčním, 
pravděpodobně žijí i výše proti proudu až po obec Hostouň. I přes skutečnost, že zde 
nebyl realizován podrobný průzkum se zaměřením na zjišťování populačních 
charakteristik raka kamenáče, lze předpokládat, že na partie toku s vhodnými 
podmínkami je zde vázána vitální populace tohoto druhu. I zde lze souhlasit se závěry 
studie Fischer et Fischerová (2009), že veškeré případné negativní vlivy na 
Dobrovízském potoce se mohou rychle odrazit na celé místní populaci raků v EVL 
Zákolanský potok. 

Bezprostředně pod vyústěním ČOV Hostouň do toku Dobrovízského potoka rak 
kamenáč ani rak říční v roce 2010 sice nebyl nalezen, nicméně byl zde potvrzen v 
dřívějších letech (Mourek et al. 2006). Úspěšnost nálezu raků v roce 2010 byla daleko 
menší díky vysokým průtokům a silně zakalené vodě. Populace obou uvedených druhů 
raků byly potvrzeny v roce 2010 proti proudu od vyústění ČOV Hostouň - v obci 
Dobrovíz. Životaschopná populace raka kamenáče byla v roce 2010 potvrzena cca 300 
m pod ČOV u Žákova mlýna (Svobodová et al. 2010). 

Úsek toku pod ČOV tvoří vhodné stanoviště pro výskyt raka kamenáče a raka 
říčního, mocná vrstva bahnitého sedimentu však vyplňuje většinu vhodných úkrytů raků. 
Sediment je tvořen nezetlelým organickým materiálem, ve kterém probíhají rozkladné 
chemické procesy a vždy při narušení sedimentu došlo k uvolnění zapáchajících výparů 
(Svobodová et al. 2010). 
 
Obr. 12: Dobrovízský potok nad Žákovým mlýnem (autor: Marek 
Banaš). 
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Mapa č.1: Výskyt raka kamenáče a raka říčního v okolí ČOV Hostouň v roce 2010 
(Svobodová et Wanner 2011). 

 
 
Situace v Zákolanském potoce: 

Jak vyplývá ze studie Fischer et Fischerová (2009) Zákolanský potok v úseku od 
malých Číčovic po soutok s Dřetovickým potokem obývala ještě v roce 2007 a v první 
polovině roku 2008 velmi početná a vitální populace raka kamenáče. Při přepočtu  
na celý uvedený úsek toku lze konstatovat, že jej v daných partiích obývala populace 
čítající řádově minimálně desítky tisíc jedinců. Ve srovnání s ostatními populacemi 
tohoto druhu v ČR se jednalo o lokalitu s jednou z vůbec nejvyšších populačních hustot 
(Fischer et al. 2004, Fischer et Vlach – vlastní údaje in Fischer et Fischerová 2009). 
 
Obr. 13: Zákolanský potok pod soutokem s Dobrovízským 
potokem (pod Žákovým mlýnem), autor: Marek Banaš. 

 
 
K zásadnímu zlomu v doposud příznivé situaci v Zákolanském potoce došlo v roce 

2009, kdy v průběhu jarního monitoringu byli na lokalitě v rámci monitorovaných úseků 
nalezeni pouze 2 raci kamenáči, při podzimním monitoringu již žádný. Na dalších 
úsecích toku mezi monitorovacími plochami byli v průběhu celého roku nalézáni jak 
uhynulí, tak živí jedinci, v některých částech pak byly ještě v září 2009 nalezeny značné 
počty živých raků (Fischer et Fischerová 2009). 

Příčina tohoto výrazného, nicméně prozatím nekontinuálního poklesu početnosti 
populace bohužel doposud není známa a lze o ní pouze spekulovat. Dle zjištěného 
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pattern výskytu raka kamenáče lze vyloučit teorii jednorázové otravy či možného 
výskytu račího moru (Fischer et Fischerová 2009). 

 
Podrobnou informaci o výskytu raka kamenáče v jednotlivých tocích lze získat 

z následujících tabulek: 
 
Tab. 4: Přehled známých nálezů raků v Zákolanském potoce a jeho přítocích (uváděno ve 
směru po proudu, zdroj: Fischer et Fischerová 2009). Jedná se převážně o namátkové průzkumy, 
takže uváděné počty ulovených raků neodrážejí početnost populace. Zkratky: F – samice, M – 
samec, juv. – nedospělý jedinec, dtto - tamtéž. Autoři nálezů (abecedně podle příjmení): VD – 
Vladimír Dobeš, DF – David Fischer, JM – Jan Mourek, KH – Klára Hoffmannová, LJ – Lenka 
Jeřábková, PK - Petr Kozlovcev, EK - Eva Kubínyiová, PM – Pavel Moravec, MŠ – Monika 
Štambergová, JS - Jitka Svobodová, VZ – Vít Zavadil. Tabulku zpracoval: J. Mourek. 
Hostouň – cca 
200 m po 
proudu od 
rybníka (u 
studánky) a dále 
smě-rem po 
proudu 

 vhodný biotop, 
přirozený 
charakter koryta, 
dle in-formací 
místních obyvatel 
zde raci žijí 

rak 
kamenáč? 

- 11 / 2009 JS 

Dobrovíz (u 
zavezeného 
rybníka pod 
obcí) 

  rak 
kamenáč 

1 M,1 F 
s vajíčky, 
1 juv. 

23. 11. 
2006 

PM, MŠ, 
LJ, JM 

300 m nad 
soutokem 
s Dolanským 
potokem, u ruin 
bývalé továrny 

 meandrující úsek, 
koryto hustě 
prokořeněno 
olšemi, velké 
množství vhod-
ných úkrytů 

rak 
kamenáč 

1 juv. 23. 11. 
2006 

PM, MŠ, 
LJ, JM 

dtto   - nepotvrzen 17. 4. 2009 JM, EK 

150 m nad 
soutokem 
s Dolanským 
potokem, u 
silnice z Bělok 
do Do-brovíze  

 potok v louce, 
olše na břehu, 
dost bahnitý 

rak 
kamenáč 

1 M, 2 F (z 
toho jedna 
s vajíčky), 1 
juv  

23. 11. 
2006 

PM, MŠ, 
LJ, JM 

dtto   rak 
kamenáč 

2 F 17. 4. 2009 JM, EK 

dtto   - nepotvrzen 21. 9. 2009 EK 
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Tab. 4 pokračování (zdroj: Fischer et Fischerová 2009): 
Sledovaný úsek Číslo 

zákresu 
v 
mapách 

Popis biotopu Druh Početnost Datum Autor 

 
SULOVICKÝ POTOK 

nad Hostouní, 
pramenný úsek 

 stružka 40 – 60 
cm širo-ká, rovné 
dno bez kame-nů, 
mělké, málo 
vhodný úsek 

- - 17. 4. 2009 JM, EK 

pod Hostouní 
směrem  
k soutoku s 
Dobrovíz-ským 
potokem 

 vydlážděné dno – 
vhod-ný úsek pro 
revitalizaci 

- - 23. 11. 
2009 

PM, MŠ, 
LJ, JM 

 
ZÁKOLANSKÝ POTOK 

Běloky (bývalý 
mlýn nad obcí) 

 kamenité dno 
s vhodnými 
úkryty 

rak 
kamenáč 

1 M, 3 juv 27.7. 2006 DF, VZ, 
PM 

náhon Žákova 
mlýna nad 
Běloky 

4 kamenitá strouha, 
velké množství 
vhodných úkry-tů 

rak 
kamenáč 

řádově desítky 
jedinců, 
obrostlí 
přisedlými 
nálevníky 

14. 1. 2007 PK 

dtto 4  rak 
kamenáč 

2 M, 1 F 17. 4. 2009 JM, EK 

dtto 4 málo vody, úkryt 
v betonové rouře 

rak 
kamenáč 

1 M 21. 9. 2009 EK 

Malé Číčovice 
(obec pod 
mostem 

  rak říční 1 F 27.7. 2006 DF, VZ, 
PM 

dtto   silně zabahněný 
 

- nepotvrzen 17. 4. 2009 JM, EK 

po proudu těsně 
pod Malými 
Číčovicemi 

 meandrující 
rychle proudící 
úsek, přírodní 
koryto, kořeny 
olší zasahují do 
vody, tůně, 
jílovité dno, 
místy s norami 

- nepotvrzen, ale 
výskyt 
pravděpodobný 

19. 8. 2009 JM, EK 

cca 500 m nad 
Okoř-ským 
rybníkem 

  rak 
kamenáč 

2 M, 1 F 27. 7. 2006 DF, VZ, 
PM 

dtto   rak říční 1 M, 1 F 27.7. 2006 DF, VZ, 
PM 
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Tab. 4 pokračování (zdroj: Fischer et Fischerová 2009): 
Sledovaný úsek Číslo 

zákresu 
v 
mapách 

Popis biotopu Druh Početnost Datum Autor 

Mezi Malými 
Číčovicemi a 
Okoří, nad mos-
tem k usedlosti 

3 nory v jílovitém 
dně, hodně bahna 

rak říční 1 F 19. 8. 2009 JM, EK 

Okoř, pod 
přepadem  
z rybníka 

 kamenitý úsek 
přírodního 
charakteru 

rak 
kamenáč 

desítky jedinců 2. 9. 2009 JM, MŠ 

Okoř (nad 
lávkou u zří-
ceniny hradu) 

  rak 
kamenáč 

desítky na 50 
m dlouhém 
úseku 

červen 
1989,  
r. 1990 

JM 

dtto   rak 
kamenáč 

ojedinělé 
nálezy živých a 
mrtvých raků 

podzim 
1991 

JM 

dtto   rak 
kamenáč 

2 F 26. 6. 2006 JM, VZ 

dtto   rak říční 1 M 26. 6. 2006 JM, VZ 

Okoř (nad 
lávkou v lese, 
cca 200 m po 
proudu  
od zříceniny 
hradu) 

2 kamenité dno, 
přírodní koryto, 
částečně zabah-
něné 

rak 
kamenáč 

10F, 5M 12.9.2009 EK 

u brodu nad 
Novým mlýnem 

1 kamenné hrázky, 
přírodní koryto 

rak 
kamenáč 

jednotlivé 
nálezy 

červen 
1989,  
r. 1990 

JM 

dtto 1 kamenné hrázky, 
přírodní koryto 
(součet ze 3 
úseků po 10 m) 

rak 
kamenáč 

8 F, 4M 1.7.2009 JM, EK 
 

Nový mlýn  stružky a 
zahradní ryb-
níčky na bývalém 
náho-nu, kontrola 
v době ex-trémně 
nízkého stavu 
vody 

rak 
kamenáč 

desítky živých 
jedinců 

2. 9. 2009 JM, JS, 
MŠ 

Podholí (u 
můstku na 
pozemku 
bývalého kou-
paliště) 

  rak 
kamenáč 

20 M, 24 F na  
100 m 
dlouhém úseku 

6. 8. 2004 KH 

dtto    1 F s mláďaty 10. 6. 2006 VD 

dtto    2 M 26. 6. 2006 JM, VZ, 
VD 
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Tab. 4 pokračování (zdroj: Fischer et Fischerová 2009): 
Sledovaný úsek Číslo 

zákresu 
v 
mapách 

Popis biotopu Druh Početnost Datum Autor 

Podholí (u lávky 
asi  
o 150 m po 
proudu od 
předchozího 
místa) 

  rak 
kamenáč 

2 M, 1 juv.. 26. 6. 2006 JM, VZ, 
VD 

nad ústím 
Dřetovického 
potoka 

  rak 
kamenáč 

15 M, 12 F na 
100 m 
dlouhém úseku 

6.8.2004 KH 

dtto   rak 
kamenáč 

2 M, 3 F, 1 juv 26. 6. 2006 JM, VZ, 
VD 

dtto   rak 
kamenáč 

cca 30 jedinců 
různého stáří 

24. 7. 2006 DF, VZ, 
PM 

150 m pod 
ústím Dřeto-
vického potoka 

  rak 
kamenáč 

1 mladý M 24. 7. 2006 DF, VZ, 
PM 

 
TÝNECKÝ POTOK 

Zákolany   rak 
kamenáč 

neuvedena 1972 M. Kunst 
(Lohniský 
1984) 

nad Mozolínem 
a nad Týncem 

   negativní nález 24.7. 2006 DF, VZ, 
PM 

 
Tab. 5: Výsledky podrobného pravidelného monitoringu populace raka kamenáče v 
Zákolanském potoce v letech 2007 a 2009 (Fischer – vlastní údaje, zdroj: Fischer et Fischerová 
2009). 
Rok Úsek  Hustota populace 

(jedinců/m2) 
jaro (průměr) podzim; počet 
jedinců 

Pohlavní 
poměr 
(samci : 
samice) 

Věková struktura Pozn. 

I. 3,97 (2,49) 1; n = 149 0,98 : 1 všechny věkové 
kategorie (značné 
množství mladších 
jedinců) 

 
 
 

2007 

II. 1,6 využívané nory/m2  - - (+ rak 
říční) 

I. 0,07 (jaro); 0 podzim - -  2009 

II. 0 využívaných nor  - - (1 x rak 
říční) 
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 Vzhledem ke skutečnostem o stavu populace raka kamenáče na území EVL 
Zákolanský potok, jež jsou blíže rozepsány ve studii Fischer et Fischerová (2009) i ve 
studii  hodnocení kvality vodního prostředí zájmového území (Svobodová et Wanner 
2009), je třeba populaci raka kamenáče na území EVL považovat jako existující na 
hranici příznivého stavu z hlediska ochrany a za potenciálně velmi ohroženou dalšími 
antropogenními aktivitami. 

4. Hodnocení vlivů záměru na evropsky 
významnou lokalitu Zákolanský potok 

4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení 

Podklady dodané zadavatelem, jež popisují projektový záměr, stejně jako získané 
informace o výskytu předmětu ochrany v zájmovém území, jeho stavu, požadavcích 
druhu na udržení příznivého stavu, kvalitě a antropogenním ovlivnění EVL umožnily 
provedení hodnocení.  

Zásadním podkladem pro zpracování předloženého naturového hodnocení bylo 
specializované odborné vyjádření k výstavbě ČOV Hostouň – II. etapa, řešící 
technickou stránku projektu ve vztahu k ekologickým nárokům raka kamenáče a 
reálnost možného negativního ovlivnění tohoto druhu realizací záměru „ČOV Hostouň – 
II. etapa“ (viz Svobodová et Wanner 2011). 

4.2 Hodnocení vlivů záměru na dotčený předmět 
ochrany  

4.2.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů 
Pozornost hodnocení dle §45i ZOPK byla zaměřena na vyhodnocení možných vlivů 

navrženého záměru „ČOV Hostouň – II.etapa“ na předmět ochrany evropsky významné 
lokality Zákolanský potok - raka kamenáče. 

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na EVL Zákolanský 
potok, resp. na raka kamenáče bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské 
komise (viz Kolektiv 2001, Kolektiv 2001a, MŽP ČR 2007) a platnou legislativou 
zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předmět ochrany EVL 
(evropsky významný druh). Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů záměru bylo 
zvoleno slovní vyhodnocení všech relevantních vlivů záměrů s výslednou sumarizací 
pro jednotlivé vlivy pomocí níže uvedené stupnice (viz Tab. 6). 
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Tab. 6: Stupnice pro hodnocení významnosti jednotlivých vlivů záměru na předmět ochrany a 
celistvost evropsky významné lokality Zákolanský potok (zdroj: MŽP ČR 2007). 
Hodnota Termín Popis 

-2 Významný 
negativní vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění 
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v  
případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona) 
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo 
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště 
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje 
druhu. 
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 

-1 Mírně 
negativní vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
Nevylučuje realizaci záměru. 
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu 
nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

0 Bez vlivu Záměr nemá žádný vliv. 
+1 Mírně 

pozitivní vliv 
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do 
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný  
pozitivní vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné 
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý 
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

 
Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9 

§ 45i ZOPK, resp. dle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na základě 
analogie s přístupem používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných 
evropských zemích (Percival 2001, Bernotat 2007). 

Za významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části 
stanoviště druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo 
PO. Za hlavní kritérium (hladinu významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci 
minimálně 1% rozlohy typu přírodního stanoviště či 1% velikosti populace evropsky 
významného druhu na území dané EVL (Bernotat 2007, Percival 2001).  

V předloženém hodnocení jsou za indikátory významně negativního vlivu na 
předmět ochrany a celistvost EVL Zákolanský potok považovány také eventuální 
významné změny určujících ekologických podmínek, jež zajišťují příznivý stav 
předmětu ochrany, v tomto případě zejména narušení kvality vodního prostředí, což by 
se následně mohlo odrazit ve zhoršení zdravotního stavu populace, zvýšené mortalitě a 
tedy snížení početnosti či dokonce vymizení raka kamenáče z prostoru EVL. 
 
4.2.2 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů výstavby a 
provozu navrženého záměru na předmět ochrany EVL Zákolanský 
potok – raka kamenáče 

Z hlediska řešeného naturového hodnocení lze vzhledem k charakteru záměru 
uvažovat s potenciálně negativními vlivy při výstavbě ČOV Hostouň – II.etapa a 
související infrastruktury a dále s vlivy při provozu záměru, včetně související 
infrastruktury.  

Po prostudování předloženého záměru, prozkoumání širšího zájmového území EVL 
Zákolanský potok a shromáždění dostatečného množství podkladů o stávajícím stavu 
EVL a nárocích předmětu ochrany byly stanoveny následující okruhy potenciálně 
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negativních vlivů realizace záměru na předmět ochrany EVL Zákolanský potok – raka 
kamenáče a na ekologickou integritu (celistvost) EVL. Všechny definované potenciálně 
negativní vlivy se týkají možnosti ovlivnění vodního režimu, resp. kvality vod 
v Zákolanském potoce či jeho přítocích, konkrétně: 
− Riziko případných změn chemismu vodního prostředí při výstavbě 
− Riziko případných změn chemismu vodního prostředí v důsledku vypouštění 

přečištěných splaškových vod při provozu ČOV do recipientu 
 

Ostatní, potenciálně problematické aspekty, navazující na hodnocený záměr 
rekonstrukce ČOV Hostouň (II.etapa) jsou podrobně řešeny v předchozím naturovém 
hodnocení záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ (viz Banaš 2010). 

V následujícím textu jsou podrobněji rozebrány jednotlivé potenciálně problémové 
okruhy záměru ve vztahu k předmětu ochrany EVL Zákolanský potok – raku kamenáči. 

 
Vlivy při výstavbě záměru: 
 
Riziko případných změn chemismu vodního prostředí při výstavbě: 

Lze souhlasit s tvrzením uvedeným ve specializované studii (viz Svobodová et 
Wanner 2011), že podloží čistírny tvoří tekuté písky, což zvyšuje potenciální 
zranitelnost říčního systému Dobrovízského, resp. Zákolanského potoka vůči znečištění 
při provádění stavebních prací. 

Stávající objekt ČOV se nachází pouze cca 30 m od toku, přičemž výskyt raka 
kamenáče byl opakovaně zaznamenán přibližně 100 až 300 m pod areálem ČOV. 
Populaci tohoto předmětu ochrany může negativně ovlivnit jakýkoliv únik vykopané 
zeminy, stavebního materiálu, cementu nebo ropných produktů. Zajištěné musí být i 
uložení vykopané zeminy nebo jiného materiálu, aby nedošlo k následnému splachu 
materiálu a zanesení koryta a zničení přirozených úkrytů raků pod kameny na dně toku a 
v kořenových systémech a norách ve březích toku. 

Riziko případného negativního ovlivnění chemismu Dobrovízského a Zákolanského 
potoka v průběhu výstavby (riziko případných havárií a následné kontaminace prostředí) 
je vhodné a reálné ošetřit sadou několika zásadních opatření na staveništi (viz kap. 5). 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že nedojde k negativnímu 
ovlivnění (0 dle stupnice naturového hodnocení) EVL Zákolanský potok v důsledku 
stavebních prací. 

 
Vlivy při provozu záměru: 
 
Riziko případných změn chemismu vodního prostředí v důsledku vypouštění 
přečištěných splaškových vod při provozu ČOV do recipientu: 

Navržená výstavba ČOV II. etapa bude vycházet ze zkušeností se stávající ČOV 
Hostouň pro 2050 EO, která byla provozována v letech 2004 – 2010, a u které lze 
konstatovat velice dobrou dlouhodobou účinnost čištění ve všech parametrech 
(Svobodová et Wanner 2009). Koncentrace látek po vyčištění odpadní vody na odtoku 
z ČOV jsou velice nízké. V současné době čistírna, kromě ojedinělých případů, 
nezhoršuje jakost vody pod čistírnou. Kvalita vody v toku je snižována díky znečištění, 
které se do recipientu dostává v povodí nad ČOV.  

Pro výskyt dobře prosperující populace ohrožených raků, jsou však nebezpečné i jen 
ojedinělé výkyvy v jakosti vody, ke kterým při běžném provozu obecně dochází. Při 
zvýšení kapacity ČOV a napojení plánovaného obytného souboru Zahrady Pavlov by 
negativní dopady těchto výkyvů na populace obou druhů raků mohly výrazně vzrůst. 
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Proto se ukázalo jako žádoucí doplnit tuto dobře fungující čistírnu o další funkční prvky 
(interní recykl, zemní filtr, , mikrofiltrace, kořenová čistírna, zvětšení AKU retence), jež 
by zamezily ojedinělému úniku znečištění do toku, které může způsobit jeho vytrávení. 

Vzhledem k tomu, že průtok Q355 v recipientu je téměř totožný s odtokem z ČOV, 
bude pro čištění odpadních vod použita nejlepší dostupná technologie. Kromě toho bude 
60-70% vyčištěné vody z nového i stávajícího bloku ČOV dočištěno na zemním filtru 
(45%) a na kořenových ČOV (25%). Tento terciérní stupeň čištění garantuje dočištění 
odpadních vod. V tomto případě lze přistoupit na emisní limity stanovené pro nejlepší 
dostupnou technologii pro velikostní kategorii 2001 až 10 000EO (dle NV č.61/2003 
Sb.) na sekundárním stupni čištění. Provozní zkušenost s dosahovanou kvalitou vody je 
v současnosti lepší než emisní standardy. Je však třeba pečlivě sledovat účinnost čištění 
odpadních vod pod terciérním stupněm čištění, a to hlavně po kolaudaci jednotlivých 
bloků obytného souboru Zahrady Pavlov a po jejich postupném připojení na ČOV 
Hostouň. Pokud se během provozu ukáže, že navržený terciární stupeň čištění není 
dostatečně účinný a imisní limity nebudou dodrženy, je nutné pozastavit připojování 
dalších bloků domů do doby než bude zjednána náprava (viz Svobodová et Wanner 
2011). 

V současné době již bylo na odtoku z ČOV zavedeno měření teploty a zatím nebyly 
zaznamenány větší výkyvy. V případě, že by ke skokovému zvyšování teploty 
docházelo, je navrženo namontovat servošoupě místo stávajícího šoupěte a odpadní 
vody až po dobu 8 hodin shromažďovat v retenci. 

Při rekonstrukci ČOV Hostouň se bude počítat se stanoveným maximálním počtem 
nově připojených obyvatel na kanalizační síť. ČOV bude dimenzována na 4 100 EO, 
přičemž k napojování jednotlivých domů dojde postupně.  

Mechanický stupeň předčištění bude upraven tak, aby zvládl předčistit celkové nové 
množství přiváděné odpadní vody.  

Intenzifikace biologické části ČOV se bude řešit výstavbou dvou až tří paralelních 
linek, které budou uváděny do provozu podle aktuální potřeby. Pro druhou etapu 
výstavby čistírny je navrženo používat režim R-D-N (s regenerací kalu), který je na 
stávající ČOV využíván poslední 2 roky s velmi dobrými výsledky. Tento režim R-D-N 
umožňuje v případě provozní potřeby rychle přejít na klasický režim D-N (bez 
regenerace kalu). V případě havarijní situace je režim D-N spolehlivější a pohotovější. 
Rekonstruovaná ČOV bude doplněna o tzv. interní recykl, z nitrifikační části do 
předřazené denitrifikace. Pro lepší chod čistírny bude ve staré i nové lince doplněno 
ovládání dmychadel od kyslíkových sond, takže proces provzdušňování dmychadly 
bude možné řídit nejen podle předem zadaných časových intervalů, ale i podle aktuální 
koncentrace rozpuštěného kyslíku. 

Na celý výkon ČOV 4100 EO je navrženo mikrosíto pro zachycení posledních 
zbytků nerozpuštěných látek (NL). Mikrosíto zachytí poslední úlomky vloček a dojde ke 
zlepšení odtokových ukazatelů znečištění (CHSK, BSK5, NL). 

Pro případ havarijního stavu bude zdvojnásobena původní AKU retence , takže v 
případě výjimečného stavu bude možno veškerý přítok Q spl. odklonit do AKU po dobu 
8 hodin, v zimních měsících až 12 hodin. Pro případ, že se nepodaří do doby 8 hodin 
obnovit provoz ČOV  je navržen náhradní zdroj el. proudu (dmychadlo – např. Honda). 

Stávající i nová ČOV - II. etapa má čistící jímky umístěny venku. V letních měsících 
budou tedy vody přiměřeně zchlazovány. Stávající i nové venkovní jímky mají úpravu, 
kdy po osazení fošnových krytů v době zimy (s velkými mrazy) nedojde naopak 
k extrémnímu vychladnutí pod +5 °C. 

Problematika případného negativního ovlivnění EVL Zákolanský potok, resp. raka 
kamenáče budoucím provozem rekonstruované ČOV Hostouň byla předmětem 
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předběžného hodnocení již dříve – viz naturové hodnocení záměru „Obytný soubor 
Zahrady Pavlov“ (viz Banaš 2010). V rámci tohoto naturového hodnocení a 
navazujícího stanoviska EIA byla formulována sada doporučení při jejichž respektování 
lze očekávat eliminaci rizika negativního ovlivnění EVL Zákolanský potok. 

V následující části textu je provedena rekapitulace plnění těchto doporučení 
hodnoceným projektem (záměrem) – „ČOV Hostouň-II.etapa“. Uvedena jsou pouze ta 
doporučení, která se týkají problematiky ČOV Hostouň (za využití specializované studie 
– Svobodová et Wanner 2011). 

 
Plnění jednotlivých bodů uvedených v dřívějším naturovém hodnocení záměru „Obytný 

soubor Zahrady Pavlov“ a ve stanovisku EIA k uvedenému záměru: 

 
a) „V rámci rozšíření ČOV bude zvolena taková technologie ČOV, která zajistí, aby 

koncentrace znečišťujících látek v toku Dobrovízského potoka pod výpustí ČOV po 

zprovoznění záměru, splňovala limity dané nařízením vlády č. 71/2003 Sb., pro 

kaprové vody. Vzhledem k nárokům raka kamenáče na jakost vody, by bylo žádoucí 

dodržet přísnější imisní standardy, než jsou stanoveny nařízením vlády pro kaprové 

vody“.  

Vyjádření: Splněno - vzhledem k tomu, že průtok Q355 v recipientu je téměř totožný 
s odtokem z ČOV, bude pro čištění odpadních vod použita nejlepší dostupná 
technologie. Tou není možné garantovat splnění přísnějších limitů než pro kaprové 
vody, proto bude 60-70% vyčištěné vody z nového i stávajícího bloku dočištěno na 
zemním filtru (45%) a na kořenových ČOV (25%). Tento terciérní stupeň čištění 
garantuje dočištění odpadních vod. V tomto případě lze tedy na sekundárním stupni 
čištění přistoupit na emisní limity stanovené pro nejlepší dostupnou technologii pro 
velikostní kategorii 2001 až 10 000EO (dle NV č.61/2003 Sb., novela 2011). Je však 
třeba pečlivě sledovat účinnost čištění odpadních vod pod terciérním stupněm 
čištění, a to hlavně po kolaudaci jednotlivých bloků záměru „Obytný soubor 
Zahrady Pavlov“ a co logistický park ???a jejich postupném připojení na ČOV 
Hostouň (viz výše a kap. 5). 
 

b) „Pro případ nežádoucího skokového navýšení množství přitékající srážkové či 

splaškové odpadní vody do objektu ČOV, přílišné teploty vytékající vyčištěné vody 

nebo nečekaného havarijního stavu bude k dispozici otevřený náhradní retenční 

prostor v rámci objektu ČOV, jež zajistí možnost zdržení této vody v prostoru ČOV 

minimálně řádově desítky minut navíc“.  

Vyjádření: Splněno - v současné době již bylo na odtoku zavedeno měření teploty a 
zatím nebyly zaznamenány větší výkyvy. Podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. nesmí 
na konci mísící zóny v recipientu dojít ke zvýšení teploty o více než 3°C u 
kaprových vod. V případě, že by ke skokovému zvyšování teploty docházelo, je 
navrženo namontovat servošoupě místo stávajícího šoupěte a odpadní vody až po 
dobu 8 hodin shromažďovat v zvětšené retenci.  
 

c) „Při intenzifikaci (rekonstrukci) ČOV Hostouň počítat se stanoveným maximálním 

počtem nově připojených obyvatel na kanalizační síť - rekonstrukci ČOV 

dimenzovat na tuto kapacitu“.  
Vyjádření: Splněno - s ohledem na velmi komplikované základové poměry v místě 
ČOV  je nutno realizovat stavební část rovnou pro další 2 koridory (tedy celkem na 
4100 EO).   Strojní vystrojení jednotlivých koridorů je pak možno doplňovat až dle 
náběhu znečištění.  Současná ČOV - I. et. má ještě rezervu  cca 500 EO. 
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d) „Upravit mechanický stupeň předčištění tak, aby zvládl mechanicky předčistit nové 

celkové množství přiváděné odpadní vody“.  
Vyjádření: Splněno - mechanický stupeň  v ČOV II. et. je stejný  jako ve stávající 
ČOV. Celkové množství přiváděné odpadní vody (4100 EO) bude tedy mechanicky 
čištěno stejně dobře jako na stávající ČOV (2050 EO). 
 

e) „ČOV dimenzovat na postupně se zvyšující zátěž (napojování jednotlivých domů), 

protože vzhledem k etapové výstavbě rodinných domů nedojde k nárůstu zatížení 

rekonstruované ČOV Hostouň ihned, ale postupně a tomu bude uzpůsobeno i 

postupné zkapacitnění ČOV II. et.“. 
Vyjádření: Splněno – k napojování jednotlivých domů a logistického parku dojde 

postupně. 
 

f) „Intenzifikaci biologické části ČOV řešit výstavbou dvou až tří paralelních linek, 

které budou uváděny do provozu podle aktuální potřeby“.  
Vyjádření: Splněno – obsaženo v hodnoceném záměru. 
 

g) „Jednotlivé nově postavené biologické linky je vhodné řešit jako systém R-D-N, tak 

aby je bylo možno provozovat pouze jako systém D-N a zařazení regenerace 

aktivovaného kalu do provozu volit až dle aktuálních provozních podmínek“.  
Vyjádření: Splněno - Pro druhou etapu výstavby čistírny je navrženo používat režim 
R-D-N (s regenerací kalu), který je na stávající ČOV využíván poslední 2 roky 
s velmi dobrými výsledky. Tento režim R-D-N umožňuje v případě provozní 
potřeby rychle přejít na klasický režim D-N (bez regenerace kalu). V případě 
havarijní situace je režim D-N spolehlivější a pohotovější. 
 

h) „Pro zajištění stabilního procesu denitrifikace na ČOV zajistit interní recykl z 

nitrifikační části zpět do denitrifikační části; důvodem je zvýšení koncentrace 

organického znečištění nutného pro stabilní a účinný proces denitrifikace; pokud 

opatření interní recirkulace nebude dostačující, tak pro účinné odstraňování 

dusičnanového dusíku bude nezbytné zajistit dávkování externího organického 

substrátu, například etanolu“.  
Vyjádření: Splněno - oproti stávající ČOV bude doplněn tzv. interní recykl, z 
nitrifikační části do předřazené denitrifikace. 
 

i) „Pro optimalizaci procesu nitrifikace je vhodné osadit jednotlivé nitrifikační sekce 

ČOV kyslíkovými sondami a proces provzdušňování dmychadly řídit nejen podle 

předem zadaných časových intervalů, ale i podle aktuální koncentrace rozpuštěného 

kyslíku a aktuální koncentrace amoniakálního dusíku v aktivační nádrži“.  
Vyjádření: Splněno - pro lepší chod čistírny bude ve staré i nové lince doplněno 
ovládání dmychadel od kyslíkových sond. 
 

j) „V případě potřeby bude součástí technologie bubnová mikrosíta sloužící především 

k odstranění zbytkových koncentrací nerozpuštěných látek v odtoku zachycením na 

filtračním médiu; tato síta slouží i jako pojistka před případnými havarijními stavy 

ČOV spojenými s únikem kalu z dosazovacích nádrží; snížením koncentrace 

nerozpuštěných látek dojde zároveň i k zlepšení odtokových koncentrací dalších 

ukazatelů znečištění (CHSKCr, BSK5, celkový dusík, celkový fosfor)“. 
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Vyjádření: Splněno - mikrosíto pro zachycení posledních zbytků NL je navrženo  na 
celý výkon ČOV 4100 EO. Mikrosíto zachytí poslední úlomky vloček a dojde ke 
zlepšení odtokových ukazatelů znečištění (CHSK, BSK5, NL). 
 

k) „Zřídit pojistný systém ČOV, který zajistí, že ani v případě nutné odstávky (havárie, 

dlouhodobé přerušení přívodu elektrické energie a podobně) nedojde k vytékání 

nečištěných odpadních vod do toku (funkční výstražný systém, záložní zdroje, 

dostatečná retenční kapacita umožňující překlenout i delší odstávku, zajištění 

odvozu odpadních vod na jinou ČOV pomocí fekálních vozů apod.)“. 
Vyjádření: Splněno - pro případ havarijního stavu bude zdvojnásobena původní 
AKU retence, takže v případě výjimečného stavu bude možno veškerý přítok Q spl. 
odklonit do AKU po dobu 8 hodin, v zimních měsících až 12 hodin. Pro případ, že 
se nepodaří do doby 8 hodin obnovit provoz ČOV  je navržen náhradní zdroj el. 
proudu (dmychadlo – např. Honda).  
 

l) „Objekt ČOV řešit jako otevřený systém, jež umožní, dle informace provozovatele 

stávající ČOV, dostatečné chlazení odpadních vod“.  
Vyjádření: Splněno - stávající i nová ČOV - II. etapa má čistící jímky umístěny 
venku. V letních měsících budou tedy vody přiměřeně zchlazovány.   Stávající i 
nové venkovní jímky mají úpravu, kdy po osazení fošnových krytů v době zimy (s 
velkými mrazy) nedojde naopak k extrémnímu vychladnutí pod +5°C. 
 

m) „V prostoru výpusti z objektu ČOV a přímo v Dobrovízském potoce umístit 

automatická teplotní čidla, která provozovatele neprodleně informují o případné 

nadměrné teplotě vody vypouštěné do Dobrovízského potoka; maximální teplota 

vody po smíchání s pozadím (tokem Dobrovízského potoka) a maximální teplotní 

rozdíl mezi oběma médii budou odpovídat NV č. 71/2003 Sb.“. 
Vyjádření: Splněno - ve staré i nové lince bude doplněno měření teploty na přítoku, 
aby bylo zabráněno skokovému zvýšení teploty potoční vody. V současné době již 
bylo na odtoku zavedeno měření teploty a zatím nebyly zaznamenány větší výkyvy. 
V případě, že by ke skokovému zvyšování teploty docházelo, je možné namontovat 
servošoupě místo stávajícího šoupěte a odpadní vody až po dobu 8 hodin 
shromažďovat v retenci. 

 
Výše uvedený přehled zřetelně ilustruje, že hodnocený záměr „ČOV Hostouň-

II.etapa“ obsahuje takové technické řešení, jež dostatečně reflektuje stěžejní podmínky a 
doporučení pro provoz zkapacitněného provozu ČOV Hostouň (viz dřívější naturové 
hodnocení – Banaš 2010 a stanovisko EIA k záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“). 

Při respektování předložené projektové dokumentace lze proto vyloučit negativní 
ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení) EVL Zákolanský potok v důsledku provozu ČOV 
Hostouň-II.etapa. 
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4.3 Hodnocení vlivů záměru na celistvost EVL 
Zákolanský potok 

4.3.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokality 
 
Úvodem je vhodné uvést, že celistvostí (ekologickou integritou) u EVL rozumíme 

udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k 
předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat 
způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení 
jejich stávajícího stavu. Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita vysoký 
potenciál pro zabezpečení cílů ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočisticí a 
obnovné schopnosti v rámci své dynamiky (MŽP ČR 2007). 

V souladu s metodickým doporučením MŽP ČR (viz MŽP ČR 2007) se hodnocení 
vlivů záměru na celistvost EVL Zákolanský potok zaměřilo na zjištění, zda záměr: 
• způsobuje změny důležitých ekologických funkcí 
• významně redukuje plochy výskytu předmětu ochrany EVL Zákolanský potok 
• redukuje diverzitu lokality 
• vede ke fragmentaci lokality 
• vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav 

předmětu ochrany 
• narušuje naplňování cílů ochrany lokality 

 
4.3.2 Výsledky hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokality 
 

Relevantní argumenty pro vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokality 
(ekologickou integritu) jsou obsaženy již v předchozím hodnocení vlivů záměru na 
předmět ochrany EVL Zákolanský potok. Pro detailní popis ekologických souvislostí je 
tedy vhodné odkázat na zmíněné hodnocení (viz kap. 4.2.2). 

Z provedeného hodnocení (viz výše) vyplývá, že realizací záměru a priori nedojde 
k významnému negativnímu ovlivnění celistvosti EVL Zákolanský potok.  

4.4 Hodnocení možných kumulativních vlivů 

Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území, jež budou probíhat bez 
ohledu na realizaci navrženého záměru, lze považovat zejména stávající intenzivní 
zemědělské hospodaření, rybniční hospodaření, vypouštění nepřečištěných splaškových 
vod z některých obcí do toků v prostoru EVL, nevyhovující charakter větší části koryt 
toků (provedené regulace), provoz a údržba na komunikaci R6, odvádění srážkových 
vod z obce Pavlov a z prostoru připravovaného logistického parku firmy Immorent 
(Quelfor). Všechny tyto aktivity mají souhrnně významnější dopad na EVL Zákolanský 
potok než navržený záměr.  

Kromě navržených zmírňujících opatření (viz kap. 5) je vhodné v prostoru EVL i 
v širším okolí realizovat některá další opatření, jež jsou v kompetenci ostatních subjektů 
působících v území. Vhodné je zejména provedení alespoň částečné revitalizace koryt 
Sulovického, Dobrovízského a Zákolanského potoka, zajištění čištění splaškových vod 
v okolních obcích, zajištění ochranného pásu zeleně kolem vodotečí pro eliminaci 
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splachů orné půdy a hnojiv, zamezení nárazového vypouštění srážkových vod z prostoru 
připravovaného logistického parku firmy Immorent (Quelfor) do Sulovického potoka. 

4.5 Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant 
záměru včetně nulové varianty 

V případě realizace nulové varianty (neprovedení předloženého záměru) lze na území 
EVL Zákolanský potok předpokládat pokračování stávajících způsobů využívání území, 
jež jsou ve své kombinaci (kumulaci) nepříznivé, na hranici významně negativního 
ovlivnění předmětu ochrany a celistvosti EVL Zákolanský potok. 

Realizace aktivní varianty (předloženého záměru) neznamená významně negativní 
ovlivnění (dle dikce §45h,i ZOPK) předmětu ochrany EVL Zákolanský potok či 
celistvosti lokality. Je však zapotřebí realizovat navržená zmírňující opatření, jež 
eliminují potenciální rizika záměru. 

Z výše uvedeného rozboru tedy vyplývá, že dopad obou variant na EVL Zákolanský 
potok je totožný. 

5. Návrh konkrétních opatření 
k eliminaci rizika negativních vlivů 
záměru na předmět ochrany a 
celistvost EVL Zákolanský potok 

Pro eliminaci rizika negativního vlivu záměru na předmět ochrany EVL Zákolanský 
potok – raka kamenáče a celistvost lokality je nezbytné přijmout několik zmírňujících 
opatření. Níže navržená opatření berou v potaz doporučení uvedená ve studiích Fischer 
et Fischerová (2009), Svobodová et Wanner (2009) a Svobodová et Wanner (2011). 

Opatření a doporučení, jež jsou obsažena v předchozím naturovém hodnocení (viz 
Banaš 2010) a stanovisku EIA k záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ a která byla 
zapracována do hodnoceného záměru „ČOV Hostouň-II.etapa“, nejsou níže uváděna. 
 
Opatření při výstavbě záměru: 
• Zajistit eliminaci případných úniků vykopané zeminy, stavebního materiálu nebo 

ropných produktů z prostoru stavby do toku Dobrovízského potoka. 
• Před zahájením stavebních prací připravit a následně aplikovat provozní a havarijní 

řád na staveništi, jež zajistí v případě jakékoliv havárie na staveništi provedení 
okamžité likvidace znečištění. Tento podrobný provozní a havarijní řád by měl být 
nedílnou součástí podkladů pro stavební řízení. Součástí podkladů pro stavební 
povolení by měl být i závazný plán uložení vykopané zeminy a stavebního 
materiálu. 
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Opatření při provozu záměru: 
• Pro případ jakýchkoliv havarijních stavů při provozu zástavby (úniky paliv, olejů 

z vozidel apod.) je zapotřebí mít k dispozici havarijní plán, který zajistí okamžitou 
likvidaci znečištění. 

• Zajistit pravidelný monitoring průtoku a kvality vody (několikrát ročně, s důrazem 
na období s nízkým průtokem) v Dobrovízském potoce nad a pod výpustí z ČOV a 
také přímo na odtoku z ČOV před napojením na Dobrovízský potok. Touto cestou 
bude sledována mimo jiné účinnost čištění odpadních vod pod terciérním stupněm 
čištění, a to hlavně po kolaudaci jednotlivých bloků Obytného souboru Zahrady 
Pavlov a po jejich postupném připojení na ČOV Hostouň.  

• V případě zjištění nevyhovujících parametrů kvality vodního prostředí, související s 
provozem ČOV (ukáže-li se, že navržený terciární stupeň čištění není dostatečně 
účinný a imisní limity nebudou dodrženy), je nutné pozastavit připojování dalších 
bloků domů záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ do doby než bude zjednána 
náprava. Likvidaci odpadních splaškových vod z dočasně nepřipojených bloků 
domů bude nutné zajistit jímáním v nepropustných žumpách s odvozem na smluvní 
ČOV. 
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6. Závěr 

Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu záměru „ČOV Hostouň-II.etapa“ na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Hodnocený záměr je situován 
severovýchodně od intravilánu obce Hostouň, v k.ú. Hostouň. V bezprostřední blízkosti 
hodnoceného záměru (objektu ČOV) se nachází EVL Zákolanský potok, jejímž 
předmětem ochrany je rak kamenáč. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem o stavu 
populace raka kamenáče na území EVL Zákolanský potok, současném stavu EVL a 
antropogenních vlivech, jež na tuto lokalitu působí, je třeba populaci raka kamenáče na 
území EVL považovat jako existující na hranici příznivého stavu z hlediska ochrany a 
za potenciálně velmi ohroženou dalšími antropogenními aktivitami. 

Po provedené analýze  navrženého záměru, stavu EVL, předmětu ochrany – raka 
kamenáče, jeho nároků na kvalitu prostředí a možných mechanismů jeho ohrožení bylo 
vymezeno několik potenciálně problémových okruhů – možných rizik negativního 
ovlivnění EVL Zákolanský potok souvisejících s případným ovlivněním kvality vodního 
prostředí v prostoru EVL Zákolanský potok, včetně přítoků. Byla navržena konkrétní 
zmírňující opatření při jejichž realizaci dojde k eliminaci rizika významně negativního 
ovlivnění EVL Zákolanský potok (viz kap. 5). 

Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění lze konstatovat, že hodnocený záměr nebude mít, za 
přijetí konkrétních opatření (viz kap. 5), významný negativní vliv na předměty ochrany 
a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

 
V Olomouci dne 13. dubna 2011   
 
 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.   
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1. Výskyt raka kamenáče v Dobrovízském potoce pod ČOV Hostouň 
v roce 2010 
 
Část Dobrovízského potoka pod ČOV Hostouň je součástí navržené EVL Zákolanský potok s 
hlavním předmětem ochrany rak kamenáč. Vyznačuje se poměrně přirozenými meandry a 
tůňkami, se střídajícími se rychlejšími a klidnými úseky proudění. Šířka toku se pohybuje od 
0,5 m do 2,5 m a hloubka vody kolísá mezi 20 až 50 cm. Dno je pokryto převážně bahnitými 
sedimenty s mocností až jednoho metru. Příbřežní vegetace je tvořena převážně olší lepkavou 
a jasanem ztepilým. V menší míře se vyskytuje javor mléč a jilm habrolistý. Kořenové 
systémy vegetačního doprovodu vytvářejí v korytě příhodné úkryty pro raky a tok tvoří 
přirozené meandry s prudce tekoucí vodou, které střídají klidnější úseky s tůňkami. Rak 
kamenáč ani rak říční bezprostředně pod vyústěním ČOV v roce 2010 sice nebyl nalezen, ale 
byl potvrzen v dřívějších letech (Mourek et al. 2006). Úspěšnost nálezu raků v roce 2010 byla 
daleko menší díky vysokým průtokům a silně zakalené vodě. Populace obou uvedených druhů 
raků byly potvrzeny v roce 2010 proti proudu od vyústění ČOV Hostouň - v obci Dobrovíz. 
 

Mapa č.1: Výskyt raka kamenáče a raka říčního v okolí ČOV Hostouň v roce 2010 
 
Životaschopná populace raka kamenáče byla v roce 2010 potvrzena cca 300 m pod ČOV u 
Žákova mlýna (Svobodová et al. 2010).  
Úsek toku pod ČOV tvoří vhodné stanoviště pro výskyt raka kamenáče a raka říčního, mocná 
vrstva bahnitého sedimentu však vyplňuje většinu vhodných úkrytů raků. Sediment je tvořen 
nezetlelým organickým materiálem, ve kterém probíhají rozkladné chemické procesy a 
vždy při narušení sedimentu došlo k uvolnění zapáchajících výparů (Svobodová et al. 2010). 
 

2. Hydrologické poměry v povodí Zákolanského potoka 
 
Hydrologické poměry v povodí Zákolanského potoka byly značně pozměněné výstavbou 
rychlostní komunikace R6 Praha – Karlovy Vary. Výstavbou došlo k rozdělení 
hydrologického povodí 1-12-02-024 a 1-12-02-023. Dešťové vody, jak z obce Pavlov, tak 
z rychlostní komunikace, byly zčásti opět do tohoto povodí svedeny. V případě rychlostní 
komunikace se jedná o rychlé odvedení dešťových vod z velké zpevněné plochy. V tomto 
případě činí přítok ze silnice R6 při dešti (180 l/s, t=15 min.) 43 % z celkových zdrojů 
Dobrovízského potoka (Kuk 2010 in Banaš 2010). Toto se např. v roce 2010 projevilo 
celkově zvýšenými průtoky v povodí celého Zákolanského potoka, v případě krátkodobé 
průtrže mračen došlo k výraznému zvýšení průtoků např. po dobu 2 hodin s vysokou 
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koncentrací nerozpuštěných látek. K vyšším průtokům docházelo v roce 2010 po celé období. 
Přispělo k tomu nejspíš i porušení opukového podloží při výstavbě a při odvodnění rychlostní 
komunikace R6. Pro výskyt dobře prosperující populace raka kamenáče jsou zvýšené průtoky 
do jisté míry výhodou z hlediska lepších ředicích poměrů v toku, ale na druhou stranu dochází 
k destrukci přirozených úkrytů těchto kriticky ohrožených živočichů (odnos kamenů prudkým 
proudem, eroze nor v březích a na dně, intenzivnější podemílání břehů) a následně k zanášení 
vhodných úkrytů uvolněnými sedimenty. Zvýšené průtoky rovněž způsobovaly v roce 2010 
opakované zaplavování sklepních prostor obytných domů v celém povodí.  
 
 

3. Výstavba rozšířené ČOV II. Hostouň 
 
Vzhledem k tomu, že výstavba ČOV II. Hostouň se bezprostředně dotýká Dobrovízkého 
potoka, tedy úseku EVL s výskytem raka kamenáče a raka říčního, bude třeba velmi pečlivě 
zajistit výstavbu ČOV II. Hostouň tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění populací obou 
těchto kriticky ohrožených živočichů. Vzhledem k tomu, že podloží čistírny tvoří tekuté 
písky, je potřeba zabezpečit stavbu jak při výkopových pracích, tedy jak při otevírce stavební 
jámy, tak při betonářských pracích. Dále je nutné zamezit jakémukoli úniku pohonných hmot.  
 
 Je třeba připravit a následně aplikovat provozní a havarijní řád na staveništi, jež zajistí v 
případě havárií stavební mechanizace apod., provedení okamžité likvidace znečištění. 
Stávající ČOV se nachází pouze 30 m od toku, přičemž výskyt raka kamenáče byl opakovaně 
zaznamenán přibližně 100 až 300 m pod areálem ČOV. Populaci kriticky ohrožených raků 
může negativně ovlivnit jakýkoli únik vykopané zeminy, stavebního materiálu, cementu nebo 
ropných produktů. Zajištěné musí být i uložení vykopané zeminy nebo jiného materiálu, aby 
nedošlo k následnému splachu materiálu a zanesení koryta a zničení přirozených úkrytů raků 
pod kameny na dně toku a v kořenových systémech a norách ve březích toku. 
 
Před zahájením stavebních prací je třeba připravit a následně aplikovat provozní a 
havarijní řád, jež zajistí v případě jakékoliv havárie na staveništi provedení okamžité 
likvidace znečištění. Tento podrobný provozní a havarijní řád by měl být nedílnou 
součástí podkladů pro stavební řízení. Součástí podkladů pro stavební povolení musí být 
i závazný plán uložení vykopané zeminy a stavebního materiálu. 
 

4. Technické řešení ČOV Hostouň II. et. 
 
Výstavba ČOV II. et. bude vycházet ze zkušeností se stávající ČOV Hostouň pro 2050 EO, 
která byla provozována v letech 2004 – 2010, a u které lze konstatovat velice dobrou 
dlouhodobou účinnost čištění ve všech parametrech (Svobodová et Wanner 2009). 
Koncentrace látek po vyčištění odpadní vody na odtoku z ČOV jsou velice nízké, ve většině 
případů nebyly dokonce překročeny imisní limity pro lososové vody podle nařízení vlády 
71/2003 Sb., ačkoliv ještě nedošlo k promísení s vodou v toku. V současné době čistírna, 
kromě ojedinělých případů, nezhoršuje jakost vody pod čistírnou. Imisní limity pro lososové 
vody v toku jsou většinou překračovány díky znečištění, které se do toku dostává v povodí 
nad ČOV. Pro výskyt dobře prosperující populace ohrožených raků, jsou ale nebezpečné i jen 
ojedinělé výkyvy v jakosti vody, ke kterým při běžném provozu dochází. Při zvýšení kapacity 
ČOV a napojení plánovaného obytného souboru Zahrady Pavlov by negativní dopady těchto 
výkyvů na populace obou druhů raků výrazně vzrostly. Proto je žádoucí doplnit tuto dobře 
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fungující čistírnu o další funkční prvky (např umělý mokřad), které by zamezily ojedinělému 
úniku znečištění do toku, které může způsobit vytrávení toku. 
Pro druhou etapu výstavby čistírny je navrženo používat režim R-D-N (s regenerací kalu), 
který je na stávající ČOV využíván poslední 2 roky s velmi dobrými výsledky. Tento režim 
R-D-N umožňuje v případě provozní potřeby rychle přejít na klasický režim D-N (bez 
regenerace kalu). V případě havarijní situace je režim D-N spolehlivější a pohotovější. 
 
Jsou naplánované další doplňky, které budou zajišťovat bezproblémový chod ČOV, a které 
vycházejí z návrhů „Posouzení vlivu záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění“ (Banaš 2010).  
Při návrhu intenzifikace (rekonstrukce) ČOV Hostouň byly podle „Souhrnné technické 
zprávy“ (Fiala 2011) splněny tyto požadavky: 
 
Splnění jednotlivých bodů uvedených ve stanovisku EIA k záměru „Zahrady Pavlov“: 
 

a) v rámci rozšíření ČOV bude zvolena taková technologie ČOV, která zajistí, aby 
koncentrace znečišťujících látek v toku Dobrovízského potoka pod výpustí ČOV po 
zprovoznění záměru, splňovala limity dané nařízením vlády č. 71/2003 Sb., pro 
kaprové vody. Vzhledem k nárokům raka kamenáče na jakost vody, by bylo žádoucí 
dodržet přísnější imisní standardy, než jsou stanoveny nařízením vlády pro kaprové 
vody.  
Vyjádření: Splněno - vzhledem k tomu, že průtok Q355 v recipientu je téměř totožný 
s odtokem z ČOV, bude pro čištění odpadních vod použita nejlepší dostupná 
technologie. Tou není možné garantovat splnění přísnějších limitů než pro kaprové 
vody, proto bude 60-70% vyčištěné vody z nového i stávajícího bloku dočištěno na 
zemním filtru (45%) a na kořenových ČOV (25%). Tento terciérní stupeň čištění 
garantuje dočištění odpadních vod. V tomto případě lze tedy na sekundárním stupni 
čištění přistoupit na emisní limity stanovené pro nejlepší dostupnou technologii pro 
velikostní kategorii 2001 až 10 000EO (dle NV č.61/2003 Sb., novela 2011). Je ale 
třeba pečlivě sledovat účinnost čištění odpadních vod pod terciérním stupněm čištění, 
a to hlavně po kolaudaci jednotlivých bloků domů „Zahrady Pavlov“ a jejich 
postupném připojení na ČOV Hostouň. Pokud se během provozu ukáže, že navržený 
terciární stupeň čištění není dostatečně účinný a přísnější imisní limity než pro 
kaprové vody dodrženy nebudou, je nutné pozastavit připojování dalších bloků domů 
do doby než bude zjednána náprava. 

b) pro případ nežádoucího skokového navýšení množství přitékající srážkové či 
splaškové odpadní vody do objektu ČOV, přílišné teploty vytékající vyčištěné vody 
nebo nečekaného havarijního stavu bude k dispozici otevřený náhradní retenční 
prostor v rámci objektu ČOV, jež zajistí možnost zdržení této vody v prostoru ČOV 
minimálně řádově desítky minut navíc.  
Vyjádření: Splněno - v současné době již bylo na odtoku zavedeno měření teploty a 
zatím nebyly zaznamenány větší výkyvy. Podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. nesmí 
na konci mísící zóny v recipientu dojít ke zvýšení teploty o více než 3°C u kaprových 
vod (opět platí, že by bylo žádoucí dodržet přísnější limity než pro kaprové vody). 
V případě, že by ke skokovému zvyšování teploty docházelo, je navrženo namontovat 
servošoupě místo stávajícího šoupěte a odpadní vody až po dobu 8 hodin 
shromažďovat v retenci.  
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c) při intenzifikaci (rekonstrukci) ČOV Hostouň počítat se stanoveným maximálním 
počtem nově připojených obyvatel na kanalizační síť - rekonstrukci ČOV dimenzovat 
na tuto kapacitu.  
Vyjádření: Splněno - s ohledem na velmi komplikované základové poměry v místě 
ČOV  je nutno realizovat stavební část rovnou pro další 2 koridory (tedy celkem na 
4100 EO).   Strojní vystrojení jednotlivých koridorů je pak možno doplňovat až dle 
náběhu znečištění.  Současná ČOV - I. et. má ještě rezervu  cca 500 EO. 

d) upravit mechanický stupeň předčištění tak, aby zvládl mechanicky předčistit nové 
celkové množství přiváděné odpadní vody.  
Vyjádření: Splněno - mechanický stupeň  v ČOV II. et. je stejný  jako ve stáv. ČOV. 
Celkové množství přiváděné odpadní vody (4100 EO) bude tedy mechanicky čištěno 
stejně dobře jako na stávající ČOV (2050 EO). 

e) ČOV dimenzovat na postupně se zvyšující zátěž (napojování jednotlivých domů), 
protože vzhledem k etapové výstavbě rodinných domů nedojde k nárůstu zatížení 
rekonstruované ČOV Hostouň ihned, ale postupně a tomu bude uzpůsobeno i postupné 
zkapacitnění ČOV II. et.  
Vyjádření: Splněno – k napojování jednotlivých domů dojde postupně. 

f) intenzifikaci biologické části ČOV řešit výstavbou dvou až tří paralelních linek, které 
budou uváděny do provozu podle aktuální potřeby.  
Vyjádření: Splněno  

g) jednotlivé nově postavené biologické linky je vhodné řešit jako systém R-D-N, tak aby 
je bylo možno provozovat pouze jako systém D-N a zařazení regenerace aktivovaného 
kalu do provozu volit až dle aktuálních provozních podmínek.  
Vyjádření: Splněno - Pro druhou etapu výstavby čistírny je navrženo používat režim 
R-D-N (s regenerací kalu), který je na stávající ČOV využíván poslední 2 roky s velmi 
dobrými výsledky. Tento režim R-D-N umožňuje v případě provozní potřeby rychle 
přejít na klasický režim D-N (bez regenerace kalu). V případě havarijní situace je 
režim D-N spolehlivější a pohotovější. 

h) pro zajištění stabilního procesu denitrifikace na ČOV zajistit interní recykl z 
nitrifikační části zpět do denitrifikační části; důvodem je zvýšení koncentrace 
organického znečištění nutného pro stabilní a účinný proces denitrifikace; pokud 
opatření interní recirkulace nebude dostačující, tak pro účinné odstraňování 
dusičnanového dusíku bude nezbytné zajistit dávkování externího organického 
substrátu, například etanolu.  
Vyjádření: Splněno - oproti stávající ČOV bude doplněn tzv. interní recykl, z 
nitrifikační části do předřazené denitrifikace. 

i) pro optimalizaci procesu nitrifikace je vhodné osadit jednotlivé nitrifikační sekce 
ČOV kyslíkovými sondami a proces provzdušňování dmychadly řídit nejen podle 
předem zadaných časových intervalů, ale i podle aktuální koncentrace rozpuštěného 
kyslíku a aktuální koncentrace amoniakálního dusíku v aktivační nádrži.  
Vyjádření: Splněno - pro lepší chod čistírny bude ve staré i nové lince doplněno 
ovládání dmychadel od kyslíkových sond. 

j) v případě potřeby bude součástí technologie bubnová mikrosíta sloužící především 
k odstranění zbytkových koncentrací nerozpuštěných látek v odtoku zachycením na 
filtračním médiu; tato síta slouží i jako pojistka před případnými havarijními stavy 
ČOV spojenými s únikem kalu z dosazovacích nádrží; snížením koncentrace 
nerozpuštěných látek dojde zároveň i k zlepšení odtokových koncentrací dalších 
ukazatelů znečištění (CHSKCr, BSK5, celkový dusík, celkový fosfor) 
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Vyjádření: Splněno - mikrosíto pro zachycení posledních zbytků NL je navrženo  na 
celý výkon ČOV 4100 EO. Mikrosíto zachytí poslední úlomky vloček a dojde ke 
zlepšení odtokových ukazatelů znečištění (CHSK, BSK5, NL). 

k) zřídit pojistný systém ČOV, který zajistí, že ani v případě nutné odstávky (havárie, 
dlouhodobé přerušení přívodu elektrické energie a podobně) nedojde k vytékání 
nečištěných odpadních vod do toku (funkční výstražný systém, záložní zdroje, 
dostatečná retenční kapacita umožňující překlenout i delší odstávku, zajištění odvozu 
odpadních vod na jinou ČOV pomocí fekálních vozů apod.) 
Vyjádření: Splněno - pro případ havarijního stavu bude zdvojnásobena původní AKU 
retence, takže v případě výjimečného stavu bude možno veškerý přítok Q spl. odklonit 
do AKU po dobu 8 hodin, v zimních měsících až 12 hodin. Pro případ, že se nepodaří 
do doby 8 hodin obnovit provoz ČOV  je navržen náhradní zdroj el. proudu 
(dmychadlo – např. Honda).  

l) objekt ČOV řešit jako otevřený systém, jež umožní, dle informace provozovatele 
stávající ČOV, dostatečné chlazení odpadních vod.  
Vyjádření: Splněno - stávající i nová ČOV - II. Etapa má čistící jímky umístěny 
venku. V letních měsících budou tedy vody přiměřeně zchlazovány.   Stávající i nové 
venkovní jímky mají úpravu, kdy po osazení fošnových krytů v době zimy (s velkými 
mrazy) nedojde naopak k extrémnímu vychladnutí pod +5°C. 

m) v prostoru výpusti z objektu ČOV a přímo v Dobrovízském potoce umístit 
automatická teplotní čidla, která provozovatele neprodleně informují o případné 
nadměrné teplotě vody vypouštěné do Dobrovízského potoka; maximální teplota vody 
po smíchání s pozadím (tokem Dobrovízského potoka) a maximální teplotní rozdíl 
mezi oběma médii budou odpovídat NV č. 71/2003 Sb.   
Vyjádření: Splněno - ve staré i nové lince bude doplněno měření teploty na přítoku, 
aby bylo zabráněno skokovému zvýšení teploty potoční vody. V současné době již 
bylo na odtoku zavedeno měření teploty a zatím nebyly zaznamenány větší výkyvy. 
V případě, že by ke skokovému zvyšování teploty docházelo, je možné namontovat 
servošoupě místo stávajícího šoupěte a odpadní vody až po dobu 8 hodin 
shromažďovat v retenci.  

 

5. Kvalita vody v recipientu pod ČOV Hostouň  
 
V současné době je v platnosti vodohospodářské rozhodnutí pro vypouštění odpadních vod do 
povrchových vod, které vydal odbor ŽP Magistrátu města Kladna o „Nakládání  s vodami“ 
dle č.j. OŽP/ 7253/ 10-6 Ko z 26.1.2011. 
 
Pro povolenou kvalitu vypouštěných vod :  
                                   „p“ hodnoty      “m“ hodnoty                   
          CHSKCr               70 mg/l                     120 mg/l                          
          BSK5                     18 mg/l                       25 mg/l                              
          NL                         20 mg/l                      30 mg/l                               
  
                                       “ průměr“                   „m“                              
          N-NH4                   8 mg/l                     15 mg/l                           
          Pcelk.                       2 mg/l                       5mg/l       
 
Ve zprávě Svobodová et Wanner (2009) je porovnávána účinnost čištění odpadních vod a 
porovnání s limity vodohospodářského rozhodnutí. Z výsledků je patrná výborná účinnost 
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čištění ve všech sledovaných parametrech, což je potvrzeno i skutečností, že v uvedeném 
období nedošlo k překročení emisnímu limitu „p“ či průměr. V současné době ČOV Hostouň 
splňuje tyto předepsané emisní limity s velkou rezervou.  
 
V „Souhrnné technické zprávě“ (Fiala 2011) je pro ČOV - II. et. uvažováno s hodnotami pro 
vodohospodářské rozhodnutí: 
 
                                   „p“ hodnoty      “m“ hodnoty  
          CHSKCr               60 mg/l                     100 mg/l  
          BSK5                    14 mg/l                       20 mg/l  
          NL                         18 mg/l                       25 mg/l  
  
                                       “ průměr“                   „m“    
          N-NH4                    8 mg/l                     15 mg/l  
          Pcelk.                      2 mg/l                       5 mg/l  
 
Navrhované emisní limity pro parametry CHSKCr, BSK5 a NL jsou přísnější než emisní 
limity uvedené v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pro nejlepší dostupnou technologii pro 
velikostní kategorii ČOV 2001-10 000 EO. Pro parametry N-NH4 a Pcelk pak jsou 
navrhované emisní limity ve shodě s emisními limity podle nařízení vlády. 
 
Provozovatel ČOV bude muset plnit pouze stanovené emisní limity bez ohledu na dodržování 
imisních standardů v recipientu Dobrovízský potok. Bude tedy pouze na provozovateli ČOV, 
zda bude držet účinnost čištění odpadních vod pouze na úrovni plnění jemu předepsaných 
emisních limitů (dle NV č. 61/2003 Sb., pro nejlepší dostupnou technologii čištění odpadních 
vod) nebo zda bude jeho snahou dosáhnout co nejnižších hodnot ukazatelů znečištění ve 
vypouštěné odpadní vodě (Svobodová et Wanner 2009). 
 Princip stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem spočívá v tom, že plněním 
stanovených emisních limitů na odtoku z ČOV je zajištěno i plnění imisních limitů 
v recipientu. V současné době by měly být dodrženy imisní limity pro kaprové vody, které 
jsou v úseku pod ČOV vyhlášeny podle NV č.71/2003 Sb. 
 
 
Podle smešovacích rovnic pro nejlepší dostupnou technologii při Q355  = 7,0 l/s a odtok 
z ČOV 6,6 l/s, kdy z čistírny odtéká téměř stejné množství vody jako teče recipientem, 
dojdeme k těmto imisním limitům 
 

Tab. 1 Dosažitelné hodnoty koncentrací znečištění dle NV č.61/2003 Sb. 

 

 
CHSKCr 

(mg/l)  
BSK5 
(mg/l) 

NL105  
(mg/l) 

N-
NH4+ 
(mg/l) 

Pcelk. 
(mg/l) 

limit "m" 120 25 30 15 5 
limit "p" 70 18 20   
limit 
průměr 

   8 2 

 

 
Výpočet imisní hodnoty: 
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CHSKCr      „p“  -   70  mg/l  
6,6 x 70 + 7,0 x 15,6  = 42 mg/l 
        6,6+7,0 
 
BSK5        „p“  -   18 mg/l                                                    
6,6 x 18 + 7,0 x 3,5  = 10,5 mg/l 
        6,6+7,0 
 
NL   „p“   - 20 
6,6 x 20 + 7,0 x 29  = 24,6  mg/l 
        6,6+7,0 
 
N-NH4   „průměr“   - 8 mg/l 
6,6 x 8 + 7,0 x 0,033  = 3,9 mg/l 
        6,6+7,0 
 
Při hodnotách koncentrací (dle nejlepší dostupné technologie) podle NV č. 61/2003 Sb., jsou 
sice překročeny imisní standardy NV č. 61/2003 Sb. pro lososové i kaprové vody, v případě 
CHSKCr pro obecné užívání vody, do výpočtu však není započítáno terciérní dočištění 60-
70% odpadních vod na zemním filtru (45%) a na kořenových ČOV (25%). Vzhledem k tomu, 
že i v současné době je dosahováno daleko lepší kvality vyčištěných odpadních vod, než jsou 
standardy ve vodohospodářském rozhodnutí (č.j.OŽP/ 7253/ 10-6 Ko z 26.1.2011), 
dočištěním odpadních vod na zemním filtru a kořenových ČOV lze téměř garantovat splnění 
imisních limitů. Je ale třeba pečlivě sledovat účinnost čištění odpadních vod pod terciérním 
stupněm čištění, a to hlavně po kolaudaci jednotlivých bloků domů „Zahrady Pavlov“ a jejich 
připojení na ČOV Hostouň.  
 
   
Tab. 2  Hodnoty koncentrací znečištění navržené pro ČOV - II. et 

 

 
CHSKCr 

(mg/l)  
BSK5 
(mg/l) 

NL105  
(mg/l) 

N-
NH4+ 
(mg/l) 

Pcelk. 
(mg/l) 

limit "m" 100 20 25 15 5 
limit "p" 60 14 18   
limit 
průměr 

   8 2 

 
Výpočet imisní hodnoty: 
Použity hodnoty navržené pro ČOV - II. Et. 
 
CHSKCr      „p“  -   60  mg/l  
6,6 x 60 + 7,0 x 15,6  = 37,2 mg/l 
        6,6+7,0 
 
BSK5        „p“  -   14 mg/l                                                    
6,6 x 14 + 7,0 x 3,5  = 8,6 mg/l 
        6,6+7,0 
 
NL   „p“   - 18 
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6,6 x 18 + 7,0 x 29  = 23,7 mg/l 
        6,6+7,0 
 
N-NH4   „průměr“   - 8 mg/l 
6,6 x 8 + 7,0 x 0,033  = 3,9 mg/l 
        6,6+7,0 
Navrhované emisní limity pro parametry CHSKCr, BSK5 a NL jsou přísnější než emisní 
limity uvedené v nařízení vlády č.61/2003 Sb. pro nejlepší dostupnou technologii pro 
velikostní kategorii ČOV 2001-10 000 EO. Pro parametry N-NH4 a Pcelk pak jsou 
navrhované emisní limity ve shodě s emisními limity podle nařízení vlády. 
Při hodnotách koncentrací přísnějších než při nejlepší dostupné technologie, jsou sice 
překročeny imisní standardy NV č. 61/2003 Sb. pro lososové i kaprové vody, v případě 
CHSKCr pro obecné užívání vody, do výpočtu však není započítáno terciérní dočištění 60-
70% odpadních vod na zemním filtru (45%) a na kořenových ČOV (25%). Vzhledem k tomu, 
že i v současné době je dosahováno daleko lepší kvality vyčištěných odpadních vod, než jsou 
standardy ve vodohospodářském rozhodnutí (č.j.OŽP/ 7253/ 10-6 Ko z 26.1.2011), 
dočištěním vyčištěných odpadních vod na zemním filtru a kořenových ČOV lze téměř 
garantovat splnění imisních limitů.  
 
 
 
 

6. Závěr  
Vzhledem k tomu, že průtok Q355 v recipientu je téměř totožný s odtokem z ČOV, bude pro 
čištění odpadních vod použita nejlepší dostupná technologie, a kromě toho bude 60-70% 
vyčištěné vody z nového i stávajícího bloku dočištěno na zemním filtru (45%) a na 
kořenových ČOV (25%). Tento terciérní stupeň čištění garantuje dočištění odpadních vod. 
V tomto případě lze přistoupit na emisní limity stanovené pro nejlepší dostupnou technologii 
pro velikostní kategorii 2001 až 10 000EO (dle NV č.61/2003 Sb.) na sekundárním stupni 
čištění. Provozní zkušenost s dosahovanou kvalitou vody je v současnosti lepší než emisní 
standardy.  Je ale třeba pečlivě sledovat účinnost čištění odpadních vod pod terciérním 
stupněm čištění, a to hlavně po kolaudaci jednotlivých bloků domů „Zahrady Pavlov“ a 
jejich postupném připojení na ČOV Hostouň. Pokud se během provozu ukáže, že 
navržený terciární stupeň čištění není dostatečně účinný a imisní limity nebudou 
dodrženy, je nutné pozastavit připojování dalších bloků domů do doby než bude 
zjednána náprava. 
 V současné době již bylo na odtoku zavedeno měření teploty a zatím nebyly zaznamenány 
větší výkyvy. V případě, že by ke skokovému zvyšování teploty docházelo, je navrženo 
namontovat servošoupě místo stávajícího šoupěte a odpadní vody až po dobu 8 hodin 
shromažďovat v retenci.             
Při rekonstrukci ČOV Hostouň se bude počítat se stanoveným maximálním počtem nově 
připojených obyvatel na kanalizační síť. ČOV bude dimenzována na 4 100EO, přičemž 
k napojování jednotlivých domů dojde postupně.  
Mechanický stupeň předčištění bude upraven tak, aby zvládl předčistit celkové nové množství 
přiváděné odpadní vody.  
Intenzifikace biologické části ČOV se bude řešit výstavbou dvou až tří paralelních linek, které 
budou uváděny do provozu podle aktuální potřeby. Pro druhou etapu výstavby čistírny je 
navrženo používat režim R-D-N (s regenerací kalu), který je na stávající ČOV využíván 
poslední 2 roky s velmi dobrými výsledky. Tento režim R-D-N umožňuje v případě provozní 
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potřeby rychle přejít na klasický režim D-N (bez regenerace kalu). V případě havarijní situace 
je režim D-N spolehlivější a pohotovější. Rekonstruovaná ČOV bude doplněna o tzv. interní 
recykl, z nitrifikační části do předřazené denitrifikace. Pro lepší chod čistírny bude ve staré i 
nové lince doplněno ovládání dmychadel od kyslíkových sond, takže proces provzdušňování 
dmychadly bude možné řídit nejen podle předem zadaných časových intervalů, ale i podle 
aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku. 
Na celý výkon ČOV 4100 EO je navrženo mikrosíto pro zachycení posledních zbytků NL. 
Mikrosíto zachytí poslední úlomky vloček a dojde ke zlepšení odtokových ukazatelů 
znečištění (CHSK, BSK5, NL). 
Pro případ havarijního stavu bude zdvojnásobena původní AKU retence , takže v případě 
výjimečného stavu bude možno veškerý přítok Q spl. odklonit do AKU po dobu 8 hodin, 
v zimních měsících až 12 hodin. Pro případ, že se nepodaří do doby 8 hodin obnovit provoz 
ČOV  je navržen náhradní zdroj el. proudu (dmychadlo – např. Honda). 
Stávající i nová ČOV - II. etapa má čistící jímky umístěny venku. V letních měsících budou 
tedy vody přiměřeně zchlazovány. Stávající i nové venkovní jímky mají úpravu, kdy po 
osazení fošnových krytů v době zimy (s velkými mrazy) nedojde naopak k extrémnímu 
vychladnutí pod +5 °C. 
Ve staré i nové lince bude doplněno měření teploty na přítoku, aby bylo zabráněno 
skokovému zvýšení teploty potoční vody. V současné době již bylo na odtoku zavedeno 
měření teploty a zatím nebyly zaznamenány větší výkyvy. V případě, že by ke skokovému 
zvyšování teploty docházelo, je možné namontovat servošoupě místo stávajícího šoupěte a 
odpadní vody až po dobu 8 hodin shromažďovat v retenci.  
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Právní předpisy 
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. 23/2011 
Sb. 

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 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 6.  
Biologické hodnocení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 7.  
Fotografická příloha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
     stávající provozní budova ČOV Hostouň              lokalita výstavby nové linky ČOV 
 

  
       pohled od areálu směrem na Hostouň                pohled od areálu směrem na Dobrovíz 

  
   areál ČOV, pohled od Dobrovíze                                 koryto Dobrovízského potoka u ČOV 



  
                  areál Koryniovského mlýna                                 pohled směrem na Žákův mlýn 




