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„Dešťovými oddělovači (též nazývanými oddělovací či odlehčovací komory; 

běžně používána zkratka OK), které jsou na jednotné stokové síti budovány z 

technických a vodohospodářských důvodů za účelem omezení přítoku na 

čistírnu odpadních vod (ČOV) za deště, je do vodních toků (tzv. recipientů) 

nárazově odváděno značné množství směsi odpadní a dešťové vody a v nich 

obsaženého znečištění. Tím jsou recipienty velmi zatěžovány a je ovlivňován 

jejich ekologický stav.  

Cílem nakládání s odtokem jednotnou stokovou sítí za deště je udržet 

nárazové ovlivnění recipientů přepady z OK ve vodohospodářsky udržitelných 

mezích. Zároveň je nutno obecně minimalizovat celkové emise z OK a ČOV.“ 

(Zdroj: Metodická příručka Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stokových systémů 

v urbanizovaných územích, SFŽP 2010.)  

 

ZMĚNA LEGISLATIVY  

Vody odlehčované z jednotlivých odlehčovacích objektů za dešťových událostí, 
které splňují požadavky návrhových výpočtů při výstavbě kanalizací a čistíren 
odpadních vod, nepovažoval zákon č. 254/2001 Sb. o vodách až do konce roku 
2018 za vody odpadní.  

Počínaje 1.1.2019 se v důsledku změny tohoto zákona dle § 38 odst. 3 voda 
přepadající během dešťových události z odlehčovacích komor stává vodou 
odpadní. V této souvislosti budou, po ukončení přechodného období tj. od 1.1.2023, 
zpoplatněny vody z těch odlehčovacích komor, které nebudou plnit technické 
požadavky stanovené zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a 
prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. Provozovatelé a vlastníci odlehčovacích 
komor tak mají jen několik let na provedení řádné evidence a kontrolu technického 
stavu.  

Pro posuzování technických požadavků na odlehčovacích komory se připravuje 
aktualizace normy ČSN 75 6262, která by problematiku odlehčovacích vod na 
jednotné kanalizaci mohla řešit, avšak pro řadu provozovatelů kanalizačních sítí 
bude naplnění požadavků stanovených normou znamenat finanční, technickou 
 a provozní výzvu.  

 

NORMA ČSN 756262 

Tato norma klade nové požadavky na funkci oddělovacích komor, které zároveň 

definuje. Již nyní kontrolní orgány vyvíjejí aktivity k získání základních informací od 

provozovatelů. Tato norma klade nové požadavky na funkci oddělovacích komor, 

které zároveň definuje. Norma rozlišuje malé a velké lokality, přičemž limitním 

kritériem je 10 000 EO. Norma je v přípravě, její přijetí se předpokládá v roce 2019. 

SHRNUTÍ 

KLIENT 

Provozovatelé a vlastníci kanalizačních sítí 

 

ŘEŠENÍ 

Společnost DHI a.s. nabízí prvotní posouzení 
odlehčovacích  komor podle připravované 

ČSN 75 6262.  

Prvotní investice do znalosti v rámci přípravy 
se vrací v následné realizaci opatření.    

Posouzení představuje kombinaci terénních 
prací a výpočtů. 

Úzká spolupráce s provozovatelem během 
prací  a sdílení informací představuje základ 
správného výsledku,  

Lokality, které mají zpracovaný generel 
kanalizace matematickým modelem mohou s 
výhodou využít již zpracovaných dat.  

 

PŘÍNOSY 

Posouzení přináší v relativně krátké době 
základní náhled na stav odlehčovacích 
komor v lokalitě.    

Systémové řešení od analýzy stávajících dat 
a podkladů k detailnímu pasportu a 
monitoringu optimalizuje finanční náklady a 
čas nezbytné pro řešení problematiky.  

Identifikace kritických oddělovacích komor.  

Stanovení priorit řešení s cílem zahájení 
včasné stavební přípravy pro oddělovací 
komory, které vyžadují úpravy. 

Výstupy jsou podkladem pro plán investic na 
nejbližší období.   

Zvýšení provozních znalosti a doplnění dat  
o oddělovacích komorách včetně vazby na 
GIS.   

Příprava na plnění legislativních požadavků. 

 

 

DHI SOLUTION 

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ODLEHČOVACÍCH KOMOR 

V SOUVISLOSTI S NOVOU LEGISLATIVOU 

Jak se vypořádat s novými legislativními požadavky na odlehčovací komory? 

URBAN WATER /  SURFACE & GROUNDWATER  



 

Posouzení pro oba typy lokalit je principiálně velmi podobné, 

pro malou lokalitu je pouze použit zjednodušený postup 

výpočtu. Navrhované požadavky ČSN 75 6262 jsou 

následující: 

EMISNÍ PARAMETRY 

Množství vody a látek vypouštěné z dešťových oddělovačů do 
vodního recipientu. Jejich vnos je omezován pomocí emisních 
kritérií, zaměřujících se především na ukazatele znečištění, 
které mají ve vodních recipientech chronické účinky.  

• Míra odvádění znečištění na ČOV 

• Poměr ředění 

• Analýza dlouhodobé funkce oddělovačů  

(počet přepadů, trvání přepadu…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMISNÍ PARAMETRY (jen vody tekoucí) 

Průtoky a koncentrace látek ve vodním recipientu vzniklé jako 

důsledek emisí z dešťových oddělovačů Jejich negativní 

působení je omezováno pomocí imisních kritérií, zaměřujících 

se především na ukazatele znečištění, které mají ve vodních 

recipientech akutní účinky. 

• Hydraulické narušení 

• Toxicita amoniaku  

(pouze pro rybné vody) 

• Deficit kyslíku 

• Nerozpuštěné látky 

 

 

 

 

KONTAKT: Milan Suchánek - ms@dhigroup.com, 

Další informace naleznete na : www.dhigroup.com 
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Základní schéma principu posouzení 

oddělovacích komor  © DHI  

Pro více informací o nabízené službě nás neváhejte kontaktovat ! 

DHI a.s. 

Na Vrších 1490/5 

100 00 Praha 10 

IČ: 64948200, DIČ CZ 64948200 

E-mail: office@dhi.cz, web: www.dhi.cz 

Tel.: +420 267 227 111, fax: +420 271 736 912 

Ukázka výstupů vyhodnocení  © DHI  

Než začnete realizovat  stavebních úpravy nebo měření, je dobré se 

zamyslet a zjistit, kde jsou investice opravdu potřebné, aby vaše 

práce přinesla očekávaný výsledek. 


