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ANOTACE 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na vodní hospodářství ve městě, kde žiji. 

Je zde zaznamenána historie města, popsán vývoj a charakterizována tato lokalita. Zmínila 

jsem se dále o vodních zdrojích, které se zde nacházejí a rizika s nimi spojená-jako je 

například znečištění. Kvalita vodních toků je sledována laboratorními rozbory. Dále zde 

uvádím, jak se jako město rozvíjíme, a jaké jsou plány výstavby kanalizace do 

budoucnosti. Aby se mohly takovéto stavby realizovat, je samozřejmě velice důležité 

financování. Tím, že jsme se stali městem, se nám otevřelo více možností jak tyto peníze 

čerpat. Neustálou modernizací se dostáváme na lepší úroveň, což má mnoho výhod.  

Klíčová slova: vodní hospodářství, znečištění, kvalita vodních toků, modernizace 

 

SUMMARY 

In my thesis I focused on water management in the city where I live. There is a 

recorded history of the city, and describes the development characterized this site. 

I mentioned further on water resources, which are located here and the risks associated 

with them-such as pollution. Quality watercourses are monitored by laboratory analysis. 

Mention there, as a developing city, and what are the plans for the construction of sewers 

in the future. In order to realize such a construction, it is of course very important funding. 

Thus, we became a city, we opened more possibilities to draw the money. Constantly 

upgrading brings us to a better level, which has many advantages. 

Keywords: water management, pollution, quality of watercourses, modernization 
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1. ÚVOD 

V každém městě nebo obci s postupem času dochází k různým změnám a vývoji. 

Snaží se určit daný směr a cíl, kterému by se měl ubírat ke spokojenosti obyvatel a ke 

zlepšení kvality života v regionu. Každý krok, který je směřován ke zlepšení¸ by měl být 

plánován s dostatečným předstihem, aby nedošlo k problémům. K tomu jsou zapotřebí 

plánovací dokumenty - rozpočty obce, rozvojové programy či územní a strategické plány. 

Aby byl dokument úspěšně zpracován, je nutno znát aktuální a podrobné informace o 

současném stavu obce či města.  

Téma mé bakalářské práce je Vývoj vodního hospodářství v Šenově. Vybrala jsem 

si jej proto, že v daném městě žiji, a navíc mne jako studenta Vodního hospodářství 

zajímala historie a současný stav vod a kanalizací vůbec.  

Ve své práci popisuji historický vývoj Šenova, dále jeho současný stav a vývoj v 

budoucnosti. Popsala jsem zdroje vody, které se u nás nacházejí a jejich případné 

znečištění. Zaměřila jsem se také na problémy, hlavně s kanalizací, která není vybudována 

na celém území města a možnosti jejího řešení. A také náhled do budoucnosti, jak se 

s postupem času bude město měnit a dále modernizovat. 

Mým cílem bylo na této práci ukázat, jak se dá z obyčejné vsi vytvořit moderně se 

rozvíjející město. Je to zapříčiněno především snahou, pílí a vytrvalostí. Jednání nebyla 

jednoduchá, avšak společnou silou se úvaha prosadila. 
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2. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ LOKALITY 

2.1. Vývoj lokality 

Město Šenov, spadající pod okres Ostrava-město, se nachází v Moravskoslezském 

kraji.  Původně byl připojen pod FrýdekMístek. Je zařazen mezi nejstarší obce Slezska, 

vznikl okolo roku 1291. V historických dokumentech byl Šenov vodní tvrzí v močálovité 

krajině. S postupujícím časem tvrz ztratila význam a postupným osídlováním byly 

pozemky nahrazeny obhospodařovanou půdou. Je to jedna z nejstarších obcí na Frýdecku. 

Později byl Šenov statkem ve vlastnictví šlechtických rodů z těšínského knížectví. Na 

konci XVI. století byl vybudován v renesančním slohu zámek rodem Skrbenských. 

V roce 1720 se pánem Šenova stal Karel František, který ke svému šenovskému 

panství poté připojil Horní a Dolní Datyně¸ Václavovice a Bartovice. K samotnému 

Šenovu pak za jeho vlády patřily 3 dvory, 2 mlýny, a 45 rybníků. Žilo zde 120 poddaných, 

z toho 17 sedláků, 4 poloviční sedláci, 45 zahradníků. Karel František byl zakladatelem 

současné nejvýznamnější dominanty města Šenova-chrámu Prozřetelnosti Boží. Součástí 

šenovského statku se ve druhé polovině 17. století staly Horní a Dolní Datyně. Na počátku 

19. Století měl Šenov 1.059 obyvatel, žili ve 189 domech. Až do zřízení samosprávy 

v polovině 19. století byl spravován fojtem, kterého si vybírala mezi obecními hospodáři 

vrchnost. V roce 1863 byla zřízena obecní samospráva, členové byli zpravidla voleni na 3 

roky. Správu tvořil výbor o 12 až 18 členech, v čele se starostou. Četnická stanice byla 

zřízena v roce 1900 složená ze čtyř členů, po vzniku republiky jich sloužilo šest.  

Od 2. poloviny 19. století narůstal počet šenovských obyvatel, v roce 1869 jich 

bylo již 1.915. V roce 1910 stoupl počet na 3.441 s 272 domy. Do roku 1921 se počet 

šenovských obyvatel zvýšil na 3.489. Původně byla obec orientována zemědělsky. 

Postupem času se však měnila se zvyšujícím se budování průmyslu na Ostravsku. Obec je 

situačně umístěna mezi Ostravou, Havířovem a Frýdkem-Místkem. Sousedí s Havířovem a 

Ostravou (obvod Bartovice), Petřvaldem, dále s obcemi Václavovice a Kaňovice. Šenov se 

rozprostírá po stranách řeky Lučiny, v nadmořské výšce 255 m n. m. v blízkosti železniční 

trati Český Těšín-Ostrava a silnice I/11 - Rudná, která spojuje Ostravu s Polskem. V 

severní části je soustředěno maximum výstavby, postupně se bytová zástavba rozšiřuje do 

okrajových částí  [5]. 
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2.2. Charakteristika lokality 

Počet obyvatel se zvyšuje, od r. 2001 do 31.12.2012 stoupl o 1107 obyvatel. 

Územní plán obce počítá s dalším rozšiřováním obytné zástavby, o stavební pozemky v 

Šenově je zájem. V roce 1993 získala obec Šenov vlastní znak. Do roku 1998 měl Šenov 

statut obce, od 5.10.1998 je městem. Katastrální území města má rozlohu 16,6 km², což 

je1663 ha. Z této plochy cca 900 ha je zemědělská půda, asi 430 ha lesy: na severu 

Pežgovský, na jihu Bobčok. K 31.12.2012 má 6.156 obyvatel, 1803 staveb s převahou 

individuálních rodinných domů. Mimo to ještě 152 objektů využívaných k individuální 

rekreaci.  Ty jsou soustředěny především v zahrádkářských osadách U Rybníka, 

Chovatelská, Na Výspě, Na Hrázkách a Na Konečné. Území města se vnitřně dělí na části: 

Vráclav, Podlesí, Škrbeň, Lapačka, Na Pískách, Na Šimšce, Volenství, Linečník, 

Podvihov, Šajar, Šutrovina. Územím města protékají větší vodní toky, největší je Lučina, 

menšími Horní a Dolní Datyňka, levobřežní přítoky Lučiny. Charakteristické pro město 

jsou vodní plochy – rybníky, největšími jsou Košťálovský a Volenský. Mimo větších 

vodních toků je protkáno velkým počtem drobných vodních toků Podléský potok, 

Frýdecký potok a Pežgovský potok, ostatní jsou bezejmennými drobnými vodními toky. 

Četnost vodních ploch vlastně znázorňuje i znak města. Do území města zasahuje také 

chráněné území.  Meandry řeky Lučiny a v části Škrbeň se nachází chráněné ložiskové 

území cihlářských hlín. Při hraničním území s Petřvaldem se nacházejí rekultivované 

kalové nádrže bývalého Dolu Fučík. 

Dále na území města jsou dvě evropsky významné lokality Natura 2000, Mokřad u 

rondelu v hraniční oblasti s Havířovem (rozloha 14,8 ha) a v části Podvihov (rozloha 6,86 

ha). Zámecký park o rozloze 4 ha je nemovitou kulturní památkou ČR, historickou 

památkou je kostel z 18. století. Město má muzeum, knihovnu, základní uměleckou školu, 

dvě základní a dvě mateřské školy, pro potřeby seniorů dům s pečovatelskou službou, 

zdravotní středisko s praktickými a odbornými lékaři a veterinární ordinaci. Podnikatelské 

aktivity se soustřeďují převážně na služby. Město je součástí mikroregionu Slezská brána 

[5]. 
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Mapa č. 1: Mapa Šenova v měřítku 1: 10 000 [6] 
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Převážnou část pokrývá lesní porost „Bobčok“ s hluboce zařezanými údolími a 

protáhlými delény ústícími do široce rozevřeného údolí Frýdeckého potoka vlévajícího se 

do vodního toku Lučina. Z geomorfologického hlediska spadá lokalita do oblasti ostravské 

pánve. Orograficky náleží zájmové území k soustavě Vněkarpatských sníženin celku 

Ostravská pánev, soustavy VIII B-1A Ostravská plošina. Detailněji do vrcholových částí 

mezi Šenovem a Václavovicemi. Z klimatického hlediska je lokalita popisována jako 

oblast mírně teplá s charakteristikami - průměrně  40-50 letních dnů, 30-40 ledových dnů, 

dnů se srážkami 1 mm a více 100-120, se sněhovou pokrývkou 50-60 dnů, průměrný úhrn 

srážek 718 mm. Klimatické poměry jsou hodnoceny na základě dlouhodobých pozorování 

pro danou oblast. K detailnímu hodnocení využity údaje pozorovací stanice Havířov [6]. 

2.2.1. Hydrologická a hydrogeologická charakteristika 

Z hydrogeologického hlediska oblast spadá do regionu mělkých podzemních vod II 

B4 se sezónním doplňováním zásob. Průměrné měsíční stavy hladiny podzemní vody jsou 

nejvyšší v březnu a dubnu, nejnižší v září až listopadu. Průměrný specifický odtok 

podzemních vod činí 1,01 – 1,50 l.s
-1

.km
-
² [1]. 

2.2.2. Geologické poměry 

Zájmové území je v rozsahu prováděných průzkumných prací budováno dvěma 

celky rozdílného stratigrafického postavení, třetihorními a čtvrtohorními sedimenty. 

Třetihorní sedimenty jsou zastoupeny horninami miocénního stáří charakteru vápenitých 

jílů. 

Čtvrtohorní-kvartérní sedimenty jsou ve zkoumané oblasti budovány různými typy 

glaciofluviálních a glaciolakustrinních sedimentů – štěrků, písků, hlín a jílů. Vrstevní sled 

je uzavřen proměnlivě mocnými navážkami různorodého charakteru. Geoprostředí je 

možno charakterizovat následovně. 

a) navážky 

b) glaciofluviální a glaciolakustrinní jíly, písky a štěrky – kvartér 

c) miocénní jíly – terciér  
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Hodnocení geologické situace: provedené šetření, provedené vrtné práce 

umožňující určit základní stavbu a sled pokryvného útvaru [6]. 

 3. SOUČASNÝ STAV A VÝHLED 

Rozvoj lidské společnosti a sídel byl vždy spojen s možností zásobování vodou. 

Většina sídel byla vybudována v blízkosti zdrojů podzemní nebo povrchové vody. 

Vždy bylo také potřeba upravovat vztahy k vodám státní mocí. Například k 

povolení nakládání s vodami nad běžnou potřebu bylo už za římské říše vydáváno 

císařskými dekrety. 

Po dlouhou dobu se lidská společnost nestarala o likvidaci použité vody. 

Důsledkem toho bylo znečištění zdrojů pitné vody a katastrofální epidemie nakažlivých 

chorob. První forma vodního práva na území českých zemí, zákon č.71/1870 českých 

zákonů zemských, nemá ještě žádné ustanovení o likvidaci odpadních vod.  

S postupným zvyšováním počtu obyvatel na tom kterém území a především rozvoj 

průmyslu vedl k řešení i tohoto problému.  

Tzv. referentský návrh zákona o vodním právu připravovaný od r. 1926 a 

zpracovaný v r. 1937 již předpokládal nutnost zvláštního povolení k přímému nebo 

nepřímému odvádění nebo vypouštění znečištěných vod nebo takových látek do veřejných 

vod, jimiž může nastat škodlivá změna dosavadních užitečných vlastností vody. 

Principiálně správný návrh, ve své době progresivní a užitečný, nebyl kvůli válečným 

událostem přijat. Tím zákon č.70/1870 českých zákonů zemských platil na našem území až 

do r. 1955. 

Zákony č. 11/1955 Sb. a č. 12/1959 Sb., o vodách, už považují likvidaci odpadních 

vod vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních za zvláštní užívání vod, které 

vyžaduje povolení vodohospodářského orgánu. 
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Následoval zákon č. 138/1973Sb., který ukládal celou řadu povinností při nakládání 

s vodami. V roce 2001 nabyl účinnosti nový zákon o vodách (vodní zákon), který byl do 

současné doby již cca 20krát novelizován.  

Účelem Zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) je chránit povrchové a podzemní vody, stanoví podmínky pro hospodárné 

využívání vodních zdrojů a pro zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, snižování 

nepříznivých účinků povodní a sucha a zajišťuje bezpečnost vodních děl v souladu s 

právem Evropských společenství. Dále pak přispívá k ochraně vodních ekosystémů a na 

nich závisejících suchozemských ekosystémů. Zákonem se upravují právní vztahy k 

povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání 

povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt 

těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti 

vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha [7]. 

Dalším platným zákonem ve vodním hospodářství je zákon č. 274/2001Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhláška č. 428/2001Sb., kterým se 

tento zákon provádí. Principiálně tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při 

rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na 

ně, působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. 

Vodovody a kanalizace se zřizují ve veřejném zájmu [8]. 

Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem pro k.ú. Šenov u Ostravy je:  

 Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Odbor ochrany ŽP 

MMO vydává rozhodnutí povolení nakládání s vodami, speciální stavební úřad pak 

povolení vztahující se ke stavbám ve vodním hospodářství. 

 Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Ostravě. Odbor 

životního prostředí a zemědělství KrÚ v Ostravě pak povolení k provozování 

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.  

Město Šenov podle potřeby předkládá a aktualizuje Plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací, který pro MSK zpracovává KrÚ MSK. 
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Každoročně zpracovává VÚME (Vybrané údaje z majetkové evidence) a VÚPE - 

vybrané údaje provozní evidence. Je plátcem poplatku za množství odebrané podzemní 

vody dle skutečné spotřeby v kalendářním roce [6]. 

3.1. Zdroje vody 

a) povrchové 

b) podzemní  

Z hlediska vodního hospodářství se na území města Šenov nacházejí: 

 vodovody pro veřejnou potřebu 

 kanalizace pro veřejnou potřebu 

 vodní toky 

 rybníky 

 meliorační zařízení 

 vymezené záplavové území 

Vodním zdrojem jsou povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo 

které mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely [7]. 

Základní vlastností jakéhokoliv zdroje je jeho využitelnost. Proto, i když je v ČR 

primárním zdrojem vodní dotace atmosférická voda - srážky, považuje se za vodní zdroj až 

ta jejich část, která se nachází na povrchu nebo v podpovrchovém prostředí krajiny a dá se 

vodohospodářsky využívat. Ne všechny druhy povrchových i podzemních vod lze však 

účelně za ekologicky a ekonomicky přijatelných podmínek využívat. Takovými vodními 

útvary jsou mokřady, močály, voda ve slepých ramenech toků, nevytěžitelná část vody 

v horninách [2]. 
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 3.1.1. Vodovody sloužící k zásobování obyvatelstva pitnou vodou  

Obyvatelé Šenova jsou zásobováni pitnou vodou z těchto vodovodů: 

 Vodovod SmVaK Ostrava, a. s., 90 % odběratelů 

 Vodovod OVaK Ostrava, a. s., 2% odběratelů 

 Vodovod místní část Šenov-Lapačka, vlastnictví město, provozovatel MěPOS 

(Městská pořádková služba), 4,5% odběratelů 

 Vodovod Volenství – Václavovická, vlastník město Šenov, provozovatel MěPOS 

Šenov, 1% odběratelů 

 Vodovod Václavovická v majetku města, provozovatel MěPOS Šenov, 1% 

odběratelů 

 Vodovod Šenovská v majetku města, provozovatel OvaK Ostrava,a.s. - 0,5% 

odběratelů 

 1% je bez připojení na veřejný vodovod, využívají vlastní studny 

Graf 1: Vodovody k zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

 

Vodovody k zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou 

SmVaK Ostrava, a. s 

OVaK Ostrava, a. s. 

Vodovod místní část Šenov-
Lapačka 

Vodovod Volenství – 
Václavovická 

Vodovod Václavovická  

Vodovod Šenovská  
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Místní vodovod Šenov – Lapačka – charakteristika-základním zdrojem je podzemní 

voda. Jímací území se nachází v katastrálním území města Šenov, v části Lapačka. 

Vodovodní systém Lapačka zahrnuje: Identifikační číslo VHB: 622524 

 číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-076 

 číslo hydrogeologického rajonu: 156 

 vodojem: 1 

 studna: 4 

 přímé určení polohy (souřadnice X,Y místa odběru): 

S 1 X: 1109831.36      Y: 463743.66 

S 2 X: 1109856.71      Y: 463729.41 

S 3 X: 1109893.67      Y: 463742.08 

S 4 X: 1110038.34      Y: 463676.61   
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Mapa č. 2: Mapa vodního zdroje Lapačka v měřítku 1 : 3 000 [6] 
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 povolení k odběru podzemní vody: do 31.12.2018 

 roční povolené množství odebrané podzemní vody: 15 000 m³ 

 měsíční povolené množství odebrané vody: 1.300 m³ 

 max. množství l/s: 0,50  

 průměrné množství l/s: 0,40 

 kapacita jímacího zařízení: 1 l/s 

 způsob úpravy: desinfekce/chlornan sodný 

 pásmo ochrany: I.,II. stupeň, rozloha 1.335 m² 

 stanovení odebraného množství: měřením 

 jímací zařízení – prameniště Lapačka (parc.č.4405/2, k.ú.Šenov u Ostravy),  

 úpravnu vody (odstranění zákalu, písková filtrace, chlorace/dezinfekce),  

 vodojem VDJ A1 50 m³ 

 rozvodné potrubí PVC DN 80, délka rozvodného potrubí potrubí,hlavní řád 

1.426 m  

 zásobní rozvod vody 

 počet připojených objektů: 85 

 počet zásobovaných osob: cca 300 

 vodné: jednosložkové, cenu za m³ na každý kalendářní rok schvaluje zastupitelstvo 

města  

 s odběrateli jsou uzavřeny smlouvy o dodávce vody z vodovodu Šenov-Lapačka a 

jsou stanoveny Obchodní podmínky, jako nedílná součást každé smlouvy [6]. 
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Tabulka 1: Množství odebrané/dodané vody spotřebitelům/odběratelům ročně [6]: 

rok 2
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2
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2
0
1
1
 

2
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2
 

tis. 

m
3
 

10,8 9,9 11,5 10,0 9,9 9,8 10,1 11,3 10,4 10,6 10,6 

Sledování kvality dodávané vody rozbory:  

 chemický – úplný, krácený (1x ročně úplný, 3x ročně krácený) 

 mikrobiologický, biologický (4x ročně) 

Odběry a rozbory jsou prováděny: 

 Akreditovanou laboratoří (místa stanovená vždy na kal.rok ) 

 Krajský zdravotní ústav v Ostravě (nahodile vybraná místa v průběhu roku) 

Po celou dobu všechny ukazatele splňovaly/splňují podmínky a požadavky na 

pitnou vodu [6]. 

Monitorování jakosti pitné vody ve vodovodech pro veřejnou potřebu je 

realizováno v rámci subsystému II programu: „Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné 

vody“, který je součástí „Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu 

k životnímu prostředí“. Pravidelné vyhodnocení je od roku 1993 zajišťováno 

Ministerstvem zdravotnictví na základě Usnesení vlády ČR č. 369/1991. Od roku 2004 

jsou většinovým zdrojem dat pro celostátní monitoring rozbory zajišťované provozovateli, 

jejichž provedení v předepsané četnosti a rozsahu je provozovatelům uloženo platnou 

legislativou. Získané údaje jsou provozovatelé povinni převést do předepsané elektronické 

podoby a neprodleně je předat orgánu ochrany veřejného zdraví, respektive je vložit přímo 

do systému IS PiVo (Informační systém pro monitoring pitné vody). Stejná povinnost je 

uložena zdravotním ústavům při provádění rozborů v rámci hygienického dozoru. 

Sumarizace výsledků probíhá podle jednotlivých stanovení a dále jsou hodnoceny skupiny 
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stanovení podle hygienické závažnosti jejich limitu (MH – mezní hodnota, NMH – 

nejvyšší mezní hodnota, LH – limitní hodnota) [8]. 

3.2. Převládající charakter znečištění 

Nakládání s odpadními vodami vedlo postupně k vytváření lokálních bažinatých 

zapáchajících míst, špatné kvalitě povrchových vod a znečištění vod u domovních studní, 

znehodnocení studánek a mimo dalších negativních vlivů k postupnému nárůstu stížností, 

ve své podstatě neřešitelných, kdy si každý na každého stěžoval.  I když byly využívány 

stavebním úřadem nástroje státní stavební kontroly a byla ukládána nápravná opatření, 

nebylo v možnostech úřadu, aby na každé vypouštění odpadních vod nepřetržitě na místě 

dohlížel. Nápravná opatření byla sice akceptována, ale po krátké době se ukázalo,  

že se situace vracela do původního stavu. Nelze pominout také to, že u vícebytových domů 

a individuálních rodinných domů s větším počtem obyvatel se časté, ovšem nutné, 

odvážení a likvidace odpadních vod na ČOV stalo i sociálním problémem vzhledem k 

finančním nákladům na tuto službu [6]. 

3.3. Rizika pro daný zdroj 

1. V blízkosti zdroje se nenachází jiné jímací objekty, které by mohly ohrozit 

vydatnost daného zdroje. 

2. Situování jímacího území je voleno tak, aby byla v co nejmenší míře ohrožena 

oblast vypouštěním odpadních vod do trativodů ve spodní části území. Příhodný sklon 

terénu a převládající proudění podzemních vod zamezuje přímé kontaminaci podzemního 

zdroje. 

3. V rámci povodí toku není provozována činnost vedoucí k produkci pevných 

odpadů z průmyslové výroby či produkci odpadních vod z výroby [6]. 

4. VÝVOJ VODOVODŮ 

Vodní zdroj byl vybudován v 60. letech minulého století, v r. 1989 prošel 

rekonstrukcí. Vydatnost/kapacita podzemního zdroje je dostatečná. Přesto se v posledních 

cca 5 letech ve větší míře projevovaly problémy v plynulosti zásobování vodou. Zásadně v 
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letním období, kdy suché, teplé počasí vyžadovalo více zalévat zahrady a také plnění 

bazénů u RD.  

Vlastník vodovodu zadal zpracování návrhů na řešení - zlepšení tlakových poměrů. 

Byla navržená 2 řešení: 

1/ instalace automatické tlakové stanice (ATS) do rozvodného systému, podzemní 

objekt s vybavením, které bude trvale zvyšovat tlak v rozvodném systému. Nevýhoda 

tohoto řešení – tento způsob není schopen zvýšit tlak v rozvodném systému v úseku mezi 

vodojemem a nově navrhovanou ATS. 

Po vyhodnocení dokumentace návrhu č. 1 - Město od tohoto řešení ustoupilo, 

celkové náklady by dosahovaly (bez provozních nákladů) cca 750 tis. Kč. 

2/ instalace malých domovních čerpadel u 51 odběratelů 

Po vyhodnocení dokumentace návrhu č. 2 – řešení městem zamítnuto, finanční 

náklady by mohly dosáhnout až 1 mil. Kč za domovní ATS vodárny a příslušenství. I při 

tomto nestandardním řešení rovněž není zaručeno, že nebude docházet k výkyvům tlaku v 

síti (rozkmitání tlaku v hlavním řadu, přerušení dodávek vody některým odběratelům. 

Navíc již u části RD si jejich vlastníci tlak upravují domovními čerpadly již nyní. 

Zastupitelstvo města při stanovení vodného vzalo všechny problémy v úvahu, do ceny 

vodného promítlo kompenzaci daných problémů a zmrazilo cenu vodného na úrovni roku 

2011, i když i v minulosti byla cena dodávané vody nižší, než cena vody veřejné. 

Vzhledem k přetrvávajícím tlakovým poměrům město schválilo zákaz připojování dalších 

objektů na místní vodovod. [6]. 

Třetím, ale zatím neprůchodným řešením, by bylo připojení všech nemovitostí 

(dosud napojených na místní vodovod) na vodovodní řad SmVaK Ostrava a.s.  

V lokalitě Šenov-Lapačka je kromě místního vodovodu ještě další vodovodní sytém 

napojený na centrální rozvod OOV, je v majetku SmVaK Ostrava a.s., který jej rovněž 

provozuje.  
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Vzhledem k tomu, že odběry vody z místního vodovodu vykazovaly velké výkyvy  

(ve špičkách až 2 l/sec), město se rozhodlo posílit kapacitu vlastního vodního zdroje 

vybudováním vodovodní přípojky z vodovodního řadu SmVaK Ostrava a.s. včetně 

vodoměrné šachty. Byl využit cca 6m vzdálený vodovod DN 80 PVC ve správě SmVaK 

Ostrava a.s. Vybavení vodoměrné šachtice zajišťuje automaticky plynulé doplňování 

hladiny vody ve vodojemu a zásobování obyvatel bez omezení množství, dle jejich potřeb. 

Nejde o absolutní nedostatek vody, neboť produkce vody z vlastního zdroje je o cca 3-4 

000 m³ ročně vyšší, ale pouze o momentální nedostatek vody při špičkových odběrech. 

Pro větší komfort odběratelů byla na náklady města vybudována propojovací 

šachtice a v ní instalováno zařízení k automatickému doplňování hladiny vody ve 

vodojemu, čímž se upravilo plynulé zásobování v síti. Tato investice si vyžádala náklady 

ve výši 199 tis. Kč [6]. 

4.1. Vytipování problémů a návrh jejich řešení 

Již před 14 lety rada města svým usnesením rozhodla o zachování vodního zdroje 

Lapačka. Jedná se o zdroj kvalitní podzemní vody nevyžadující žádnou zvláštní úpravu. 

Úprava spočívá pouze v dezinfekci chlornanem. Tato úprava je zajišťována automatickým 

dávkováním. V současné době a ani v době nejbližší město neuvažuje o investici pro 

vybudování nového vodovodu s napojením na vodovod SmVaK Ostrava a.s. Na takovou 

investici město nemá finanční prostředky. K radikálnímu řešení spočívajícím ve zrušení 

stávajícího zdroje by bylo nutné přistoupit pouze v případě, že by se ukázala déletrvající 

nedostatečnost podzemního vodního zdroje nebo zdravotní závadnost čerpané podzemní 

vody.   

Vodovod Václavovická DN 63, plast, délka 1.049 m, začíná v šachtici s 

vodoměrem, končí u jednotlivých odběratelů. Zahrnuje odběratele v ul. Hraniční, 

Zahradní, Šajarská, Příčná, na k.ú.Šenov a jeden odběratel/rod.dům je již na 

k.ú.Václavovice.  Stavba byla realizována v roce 1979 v tzv. akci „Z“. Stavba vodovodu ve 

své době byla vyvolána ztrátou podzemní vody ve studních v lokalitě, ztráta podzemní 

vody souvisela s masívní těžbou v sousední pískovně. Město převzalo stavbu vodovodu do 

svého majetku, smluvním vztahem vodovod provozuje MěPOS, příspěvková organizace 

města. Jedná se o vodu předanou SmVaK Ostrava a.s. a převzatou Městem Šenov na 
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základě řádné smlouvy a dále distribuovanou vlastníkem vodovodu jednotlivým 

odběratelům. Vztahy mezi vlastníkem vodovodu a odběrateli je upraven smlouvami dle 

zákonné úpravy.  

Jakost dodávané vody u odběratelů je zajišťován laboratorními rozbory odebraných 

vzorků v počtu a rozsahu dle opattření kHS v Ostravě. Výsledky – dosud bez závad.  

Vodovod Šenovská, vybudovaný v r. 1982 v tzv. akci „Z“, v lokalitě Volenství, 

východně od ulice Datyňská, severně od železniční trati ČD Ostrava-Svinov-Český Těšín,  

profil 6/4" (DN 40), plast, délka 580 m, začíná šachticí s vodoměrem a končí u 

jednotlivých odběratelů/rodinných domů. Je veden převážně ve volném terénu (zemědělské 

půdě), mimo přechodu přes ulici Datyňská, kde je veden pod touto komunikací v 

chráničce.  

Jedná se o vodu předanou OvaK Ostrava, a.s. na základě smlouvy s Městem Šenov. 

Město vodu dále distribuuje odběratelům ve čtyřech rodinných domech. Vztahy mezi 

vlastníkem vodovodu a odběrateli, jakož i s provozovatelem, MěPOS Šenov, p.o., jsou 

upraveny smlouvami [6]. 

4.2. Odpadní vody 

Koncepční řešení odkanalizování obce Šenov zmiňuje platný územní plán obce s 

odkazem na zadání dokumentace z r. 1991 a jejího doplnění z r. 1994. Tato koncepce 

uvažovala s napojením na kanalizaci zhruba 90% zástavby. Již v té době bylo počítáno s 

rozdělením splaškové kanalizace na severní a jižní část. U severní části se poté 

předpokládalo odvádění splaškových vod i z přilehlého území Ostravy - Bartovic. U obou 

částí SEVER i JIH pak vyústění na ČOV Havířov, mechanicko-biologické čistírně 

odpadních vod v majetku SmVaK Ostrava a.s., která je umístěna na k.ú. Šenov u Ostravy. 

Do připojení na kanalizaci kromě staveb pro bydlení byly zahrnuty i stavby občanské 

vybavenosti: školy základní, mateřské, provozovny služeb apod., tedy cca 4500 EO. Z 

části Bartovic pak 1465 EO. Při splnění předpokládaného postupného rozvoje bytové 

zástavby a občanské vybavenosti by se mělo jednat o odvádění a čištění odpadních vod na 

ČOV Havířov pro cca 8200 EO. Plánovaná délka kanalizačních stok po dobudování plošné 
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splaškové kanalizace měla činit cca 35 km, vesměs DN 300, v krátkých úsecích před ČS 1 

a ČS 5 a výtlačné řady DN 150-200.  

Až do r. 2002 byla situace na území města, co se týká nakládání s odpadními 

(splaškovými vodami), velmi špatná. Podle odhadů dosahoval objem vypouštěných 

odpadních vod s pochybným předčištěním v septicích nebo nečištěných vůbec v letech 

před vybudováním kanalizací cca 150 000 m³. Až na jednotlivé výjimky s pravidelným 

prokazatelným vývozem shromážděných odpadních vod k řádné likvidaci, to byly 

proražené žumpy, trativody, nepovolené septiky, vypouštění do silničních příkopů, do 

drobných vodních toků, rybníků, dešťových kanalizací, na pozemky sousedů, ale i na své 

pozemky (podle vlastníků jako hnojivo) a na lesní pozemky. Zkrátka, všude tam a tak, aby 

využili podmínek nejbližšího okolí. Velmi častým argumentem bylo poukazování na 

takové běžné počínání i v minulosti, a jen zřídka s uznáním změněných podmínek v čase. 

Dalším takovým zdůvodněním byly také finanční náklady na odvoz a likvidaci odpadních 

vod na ČOV. Jímky u obytných staveb, na dané poměry zcela jasně kapacitou 

nedostatečné, prakticky sloužily pouze jako usazovací nádrže pro pevnou složku 

odpadních vod, usazený kal pak v různě dlouhých intervalech byl vyvážen. Nic na tom 

nezměnil ani fakt, že ve stavebních a kolaudačních povoleních ke stavbám byla povinnost 

řádné likvidace odpadních vod jasně uložena.  

Zvyšování vybavenosti domácností, úrovně bydlení a obecné hygienické úrovně 

vůbec a přístup k zásobování vodou z veřejné sítě se projevilo zásadně nejen v množství 

odebírané/spotřebované vody, ale ve stejné míře i v množství vyprodukovaných a 

vypouštěných odpadních vod. Změnil se nejen jejich objem, ale především jejich 

kvalitativní složení nárůstem používaných a druhově rozmanitých mycích a čisticích 

prostředků s obsahem fosfátů, sloučenin kovů a nepřeberného množství chemických látek 

vůbec, včetně složky tuků z kuchyní.  

Malé domovní čistírny u staveb pro bydlení i staveb občanské vybavenosti 

prakticky nebyly u těchto staveb instalovány a provozovány. 

Pouze město u svých dvou zařízení od 90. let zajišťovalo předčištění odpadních vod 

s vypouštěním do recipientu vodního toku Lučina. U Domu s pečovatelskou službou (DPS) 
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byly provozovány 2 domovní ČOV pro 24 EO. U Základní školy Šenov-střed pak ČOV 

pro 75 EO s lapolem k předčištění a zachycování odpadních vod z kuchyně a jídelny.  

Tato zařízení byla provozována do r. 2007, do doby vybudování plošné kanalizace 

pro veřejnou potřebu Šenov-Sever [6]. 

Hodnocení množství a jakosti vypouštěných odpadních vod bylo do roku 2001 

zpracováváno podle údajů vykazovaných uživateli vod na základě směrnice bývalého 

Ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 7/1977 o evidenci a bilančním 

vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod. Od roku 2002 se provádí 

na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavování a 

o údajích pro vodní bilanci. Na základě § 10 této vyhlášky se změnil rozsah ohlašovaných 

údajů tak, že jsou již evidována vypouštění vod odpadních a důlních přesahující 6 000 

m
3
za rok, respektive 500 m

3
za měsíc. Tím narostl počet evidovaných subjektů [6]. 

Každoročně jsou vykazovány a evidovány údaje o množství odpadních vod, včetně 

vod určených na základě ustanovení § 4 zákona č. 254/2001 Sb. – dříve tzv. vod 

zvláštních; těmi byly podle § 2 zákona č. 138/1973 Sb. (platného do 31. 12. 2001) vody 

důlní a minerální. Povinnost vykazovat uvedené údaje se týkala jen těch případů, u nichž 

množství vypouštěných vod přesahovalo 15 000 m
3
 za rok. Údaje o množství 

vypouštěných odpadních vod do vod povrchových se od roku 2003 přebírají pouze ze 

statistiky ČSÚ. 

Největší procentní snížení u vypouštěného množství odpadních vod oproti roku 

2010 zaznamenala kategorie kanalizace pro veřejnou potřebu (o 10,9 %). Neobvyklá 

změna množství u těchto vypouštěných odpadních vod souvisí především s tím, že 

předcházející rok 2010 lze označit za srážkově nadnormální. U energetiky, resp. průmyslu 

(včetně dobývání nerostných surovin) došlo též k poklesu (o 4,4 %, resp. o 8,9 %). 

Nevýrazné zvýšení lze zaznamenat u kategorie „ostatní“ včetně stavebnictví (o 6,6 %) [6]. 

Je zřejmé, že roční množství vypouštěných vod při srovnání s rokem 2010 sice 

částečně pokleslo, avšak s ohledem na nezbytnou korekci (kterou je zapotřebí vzít do 

úvahy s ohledem na extrémní srážkové poměry v roce 2010) lze však říci, že i nadále v 
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posuzovaném roce 2011 stagnovalo (resp. navázalo na obdobný trend v posledních letech) 

[9]. 

Obec vynaložila velké úsilí k zajištění tolik nutných finančních prostředků, aby se 

mohl záměr stavby odpadní kanalizace proměnit ve skutečnost. Již v 90. letech byla 

zpracovaná a podaná žádost o finanční prostředky ze zdrojů EIB (Evropské investiční 

banky). Toto snažení nebylo úspěšné. Nakonec byly finanční prostředky získané ze zdrojů 

SFŽP ČR a EU.  

Tyto finance byly investovány do staveb:  

 „Kanalizace odpadních vod U Alejského Dvora a ulic přilehlých Šenov“  

 Kanalizace Šenov-Sever 

Na území města je tedy nově vybudována a provozována kanalizace pro veřejnou 

potřebu pod názvem „Kanalizace Šenov“ složená z: 

 splaškové kanalizace s názvem „Odkanalizování odpadních vod U Alejského 

Dvora a ulic přilehlých, Šenov“ 

 Kanalizace Šenov - Sever  

Kanalizace odpadních vod U Alejského Dvora a ulic přilehlých Šenov - stavba této 

kanalizace s celkovými náklady cca 17 mil. Kč, byla vybudována za finančního přispění 

SFŽP ČR. Byla prvním krokem k řešení dosud neutěšeného stavu ve vypouštění odpadních 

vod, především z obytné zástavby, v lokalitách s místními názvy Podlesí, Na Pískách a 

Vráclav. 

Kanalizace umožnila připojení staveb na ulicích: Petřvaldská, Střední, Na Spojce, 

Čalounická, Na Přervalině, Osadní, Pod Křižovatkou, Těšínská, Pod Čechem, Souběžná, U 

Alejského Dvora, Úzká. 
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Mapa č. 3: Mapa Kanalizace Šenov – Sever [6] 
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Parametry kanalizace uvedené do trvalého provozu v r. 2003 - délka kanalizačních 

stok: 3,5 km, DN do 300 mm, 2 ČS, typ kanalizace oddílná, gravitační + výtlaková, 

8 domovních čerpacích stanic.  

Součástí kanalizace byla i ČOV 400 EO s vyústěním předčištěných odpadních vod 

do Podléského potoka. Ochranné pásmo vodního zdroje bylo stanoveno rozhodnutím 

č.151/88, 6. 6. 1988. Zákres je umístěn v příloze č. 4. Výstavba této kanalizace byla 

nezbytně nutná, nebo v lokalitě byla již v té době poměrně hustá obytná zástavba, ze které 

splaškové vody byly nepovoleně vypouštěny volně do terénu. Především do lesního 

porostu Bartovický les, který tvoří ochranné pásmo podzemního zdroje vody „Ještěrka“.  
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Mapa č. 4: Mapa vodárenského zdroje Ještěrka [6] 

 

Od samého počátku byl záměr ČOV EO 400 užívat a provozovat pouze v časovém 

úseku omezeném výstavbou plošné kanalizace Šenov-Sever. Po té obě kanalizace propojit 

a všechny splaškové vody následně odvádět k čištění na ČOV Havířov. To se podařilo 

 v r. 2007.  
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ČOV 400 EO byla se souhlasem SFŽP ČR zrušena a zlikvidována. Splašková 

kanalizace U Alejského Dvora se stala součástí kanalizace Šenov. 

Splaškovou kanalizaci od uvedení do trvalého provozu až do zrušení ČOV a 

propojení s plošnou kanalizací provozovalo město Šenov prostřednictvím své příspěvkové 

organizace MěPOS. Problémy se vyskytly u části vlastníků nemovitostí, kteří z různých 

důvodů odmítali své nemovitosti ke kanalizaci připojit. Město v té době využilo pravomocí 

daných zákonem č.274/2001Sb., §3 odst. 8 a ve správních řízeních přistoupilo k uložení 

povinnosti vlastníkům nemovitosti tyto připojit. A to se také stalo. S postupující 

individuální výstavbou a rozšiřováním občanské vybavenosti v lokalitě se již problémy s 

připojováním staveb ke kanalizaci nevyskytovaly. Vzhledem k typu kanalizace, v části 

výtlakové, se problémy projevovaly a dosud projevují v provozování 2 ČS i domovních 

čerpadel.   

Je pravdou, že provoz ČOV EO 400 byl pro město velkou finanční zátěží, náklady 

nesl po celou dobu rozpočet města. Stočné bylo zastupitelstvem města schvalováno v 

úrovni obvyklého stočného SmVaK Ostrava a.s. a ostatní nezbytně nutné náklady na 

provoz v řádech stovek tisíc Kč byl dotován vlastníkem kanalizace. Po dokončení 

kanalizace Sever byla obě vodní díla propojena a od r. 2008 již jako jeden celek až dosud 

provozována SmVaK Ostrava a.s. na základě smluvního vztahu s městem. Z počátečního 

stavu 83 domovních přípojek postupně se rozšiřující výstavbou je nyní připojeno dle 

evidence 102 staveb pro bydlení a objektů služeb [6]. 

4.2.1. Další připojení na kanalizaci 

V souladu s platným územním plánem se v lokalitě bytová zástavba a podnikatelské 

subjekty dále rozšiřují a do 5 let se předpokládá připojení dalších cca 20 objektů, ve 

kterých budou vznikat odpadní vody. Záměr města prodat kanalizaci U Alejského Dvora a 

ulic přilehlých současnému provozovateli se nenaplnil. Smlouva o nájmu a provozování 

mezi městem Šenov a SmVaK Ostrava a.s. bude k 30.6.2013 ukončena a provozování 

kanalizace bude zajišťovat město opět svou příspěvkou organizací MěPOS se všemi právy 

a povinnostmi dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a potřebnou 

úpravou vztahů s SmVaK Ostrava a.s. ohledně předávání odpadní vody k čištění na ČOV 

Havířov. Změnou provozovatele musí být také uzavřeny i nové smlouvy s jednotlivými 
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odběrateli připojenými na kanalizaci a zastupitelstvem města, bude schváleno stočné v 

jednosložkové formě dle §20 zákona č.274/2001Sb. 

Jednosložkové stočné je součinem ceny podle cenových předpisů a množství 

vypouštěných odpadních vod [6]. 

4.2.2. Kanalizace Alejského dvora 

Tabulka 2: Kanalizace Alejský dvůr Šenov v období 2003 – 2007 [6] 

rok OV z dom. m
3
/rok počet EO trvalý počet 

2003 12,26  237  

2004 10,5  308  

2005 15,6  336  

2006 16,2  368  

2007 13,1  376  

Tabulka 3: Kanalizace Šenov Sever "B" (Sever+Alejský dvůr)v období 2003 – 2007 [6] 

rok OV z dom. m
3
/rok počet EO trvalý počet 

2003  87,84 2818 5751 

2004  86,9 2878 5838 

2005  83,09 2916 5974 

2006  88,21 2987 6057 

2007  89,09 3011 6131 

Údaje o Alejském dvoře: do r. 2007 byla ve vybraných údajích a hodnocení -

 kanalizace samostatnou stavbou. V roce 2007 v 08/2007 byly obě stavby kanalizací U 

Alejského Dvora a Šenk – Sever spojeny a tím pádem byly údaje majetkové a provozní 

evidence společné, vždy na objem vypouštěných odpadních vod k čištění dohromady 

a technicky byly stavby uváděny jako jedna stavba, jedná se o dvě samostatné, technicky a 

provozně související. Proto jsou tabulky neúplné. 



ADÉLA JAKOUBKOVÁ: VÝVOJ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ŠENOVĚ 

2013  26 

 

Mapa č. 5: Mapa dostavby kanalizace Šenov-Sever [6] 
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II. Kanalizace Šenov-Sever  

Parametry kanalizace uvedené do provozu v r. 2007: 

Celková délka: 19 km (bez domovních přípojek), 4 ČS, kanalizace oddílná, gravitační 

Počet připojených nemovitostí: 510 

Počet připojených EO: prům. 2650  

Náklady na pořízení stavby: cca 167 mil. Kč 

Kanalizace umožnila odvádění odpadních vod ze staveb na ulicích:Kaštanová, 

Kolmá, Krátká Hasičská, Slepá, Lipová, Těšínská, Na Široké, Sokolská, U Školky, Na 

Výsluní, Nad Dolinou, Březová, Nad Olšinou, Na Farském, Pod Čechem, Vráclavská, 

Vilová, Mezní, Prostřední, Boční, Morušová, Na Sedlácích, Do Dědiny, K Inzuli, Za 

Pomníkem, Obecní, Zámecká, Pod Školou, U Kaple, Hlavní, Radniční náměstí. 

Vybudování a zprovoznění výše uvedené stavby je bezesporu jedním z největších 

úspěchů snah města o zlepšení stavu životního prostředí a o zmírnění škod vznikajících 

vypouštěním odpadních vod, více nebo méně předčištěných, do vod povrchových, 

podzemních a půdy. Stavba byla realizována s finanční podporou SFŽP ČR. 

Kanalizace Sever zahrnuje hustě zastavěnou a obydlenou část města s koncentrací 

služeb a veřejných budov. Podmínky dané smlouvou o poskytnutí finanční podpory byly 

ze strany města, příjemce podpory splněny. Od počátku koncepce stavby kanalizace 

Šenov-Sever počítala s tím, že umožní v budoucnu připojení kanalizace splaškových vod 

ze sousedního katastrálního území Ostrava - Bartovice, Radvanice. Město Ostrava zatím 

kanalizaci v celém záměru nerealizovalo. Dosud byla vybudována pouze nepatrná část asi 

200 m v hraničním území mezi městem Šenov a městské části Ostrava-Bartovice a to 

pouze na našem území, v části Vráclav, kde mají být odpadní vody přivedené z Ostravy-

Bartovic přečerpávány do stokové sítě Šenov. Zatím část vybudovaná SMO je nefunkční a 

není známo, kdy bude jejich splašková kanalizace dokončena a uvedena do provozu. 
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Uvedením kanalizace do provozu: 

 2535 EO napojených na vyhovující ČOV 

 104,37 t/r pokles CHSK-Cr v odpadních vodách 

 48,34 t/r pokles NL v odpadních vodách 

 53,85 t/r pokles BSK5 v odpadních vodách 

 18,90 km délka nových kanalizačních sítí 

I tato stavba mohla být postavena díky finanční podpoře EU a SFŽP ČR a EU 

OPŽP. Je samozřejmé, že obec vždy musí do staveb vložit i svůj podíl, ale ten je 

v porovnání s jinými zdroji podstatně nižší. Kromě již připojených nemovitostí jsou ze 

strany města činěny kroky k připojení nemovitostí dosud nepřipojených (14 prokazatelně, 

u 11 staveb se ověřuje, zda je připojení technicky možné, 10 staveb je ve výstavbě a mají 

připojení již uložené v povolení ke stavbě). 

Město uzavřelo v minulosti smlouvu o smlouvě budoucí s SmVaK Ostrava a.s. o 

prodeji této kanalizace. Nejpozději od 1.7.2013 se SmVaK Ostrava a.s. stane  na základě 

kupní smlouvy schválené zastupitelstvem města vlastníkem vodního díla a současně jej 

bude i provozovat [6]. 

4.2.3. Vývoj kanalizace do budoucnosti 

Kanalizace Šenov - JIH 

Výstavba v období: začátek roku 2013, ukončení výstavby a uvedení do zkušebního 

provozu asi v 05/2014 

Závěrečné vyhodnocení: 11/2014 

Parametry nově budované kanalizace: 

 Délka: 21,1 km 

 5 ČS 

 gravitační, výtlaková 
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 192 mil. Kč, bez DPH, náklady na stavbu dle dokumentace 

 230,6 mil. Kč, s DPH, 

 předpokládaná produkce OV Qprům.= 123 tis. m³.rok
-1

 

 vyústění/čištění odpadních vod na ČOV Havířov 

 470 domovních přípojek (plán., cca o 40 navýšení o nové nyní rozestavěné 

stavby) 

 2100 EO připojení/vytvoření předpokladu 

 86,76 t/r odstranění CHSKCr 

 41,18 t/r odstranění NL 

Stavba kanalizace umožní připojení a odvádění odpadních vod z nemovitostí na 

ulicích: Václavovická, Závodní, Škrbeňská, V Úvozu, Okružní, Dělená, Na Šimšce, 

Březůvka, Větrná, Uzavřená, U Hřiště, Nad Kurty, Klidná, Ořechová, Rovná, Zelená, 

Frýdecká, Venkovská, Ke Stovkám, Volenská, K Šajaru, Řadová, Světlá, 

U Lapačky, Nad Lapačkou, K Pískovině, Jižní, Šajarská, Okrajová, Sousedská, Příčná, 

Zahradní, Nad Potokem souběžně s ul. Rodinnou. 

V současné době je stavba již zahájena (I. etapa), kolaudační řízení se 

předpokládá v 07/2013. Zároveň ze strany města je vyvíjena iniciativa pomoci 

občanům v daném území, kterých se připojení na kanalizaci týká, tj. při zpracování 

dokumentací k individuálním přípojkám a jejich administrace u vodoprávního a 

stavebního úřadu. 

V souvislosti s touto stavbou je třeba zmínit, že bylo nutné provést ve 

spolupráci s KrÚ MSK v Ostravě za podpory Ministerstva zemědělství administrativní 

oddělení k.ú. Šenov u Ostravy od aglomerace Ostrava. Ukázalo se, že při dalším 

setrvání pod aglomerací Ostrava by nebylo možné další jednání o získání dotace z 

OPŽP a zároveň území Šenova bylo rozděleno na dvě samostatné aglomerace. Jedna 

aglomerace s kanalizací Šenov-Sever a oddělenou Šenov JIH.  
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Pokračování ve výstavbě kanalizací pro veřejnou potřebu umožní další rozvoj 

města, zvýšení hygienické úrovně bydlení a eliminaci negativních vlivů odpadních vod 

na jednotlivé složky životního prostředí, především kvality povrchových vod, omezení 

rizika znečišťování vod pozemních a půdy.  

Stavba kanalizace JIH umožní i odvádění části odpadních vod produkovaných 

na sousedním území Datyně, k.ú. Havířov.  

Kanalizace „Rozšíření kanalizace Šenov“  

Předpokládané období výstavby: r. 2014 – 2015 

Parametry kanalizace dle dokumentace 

 druh splaškové kanalizace, oddílná, gravitační a výtlaková  

 67,2 mil. Kč náklady na výstavbu, vč. DPH 

 55,5 mil. Kč, náklady na výstavbu, bez DPH 

 5,3 km délka gravitační části 

 1,2 km délka výtlakové části 

 0,6 km veřejné části přípojek 

 4 ks ČS 

 177 počet přípojek 

 647 počet ekvivalentních obyvate (EO) 

Stavba kanalizace umožní připojení a odvádění odpadních vod z nemovitostí těchto 

ulic: Vráclavská, Petřvaldská, Stará Petřvaldská, Dědičná, Spodní, V Družstvu, Nová, 

K Hájence. 

Výstavba nové oddílné splaškové kanalizace je navržena v severní části města. Je to 

vlastně pokračování již vybudované stávající kanalizace Šenov-Sever, se kterou bude 

propojena. Vyústění a čištění dopravených splaškových vod opět na ČOV Havířov. 
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Dvě stoky původního záměru byly nakonec vypuštěny, neboť se měly napojit na 

nově vybudovanou kanalizaci Statutárního města Ostravy, která byla oproti předpokladům 

přípravy stavby pozastavena [6]. 

Město Šenov má zpracovaný: 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro území Moravskoslezského kraje 

 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

Koncepce výstavby vodovodů a kanalizací je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů 

a kanalizací pro území MSK. 

Plán financování vodovodu Šenov-Lapačka je zpracován a schválen na desetileté 

období a finanční prostředky jsou rozloženy tak, aby zajistily postupnou obnovu a 

modernizaci vodního díla. Výši vodného se stanovuje každoročně ze skutečných nákladů 

na provoz vodohospodářského zařízení. Plánované finanční prostředky nezahrnují náklady 

na běžnou údržbu. 

U splaškové kanalizace Šenov-Sever si vlastník vyhradil právo na desetiletou 

odkladnou lhůtu bez plánování a vytváření finanční rezervy na její obnovu vzhledem k 

tomu, že se jedná o stavbu novou s dlouhou dobou její životnosti a s ohledem na záměr 

vlastníka odprodat vodní dílo současnému provozovateli [6]. 

5. VODNÍ TOKY ŠENOVA – VELKÉ VE SPRÁVĚ POVODÍ 

ODRY 

 Lučina ČHP 2-03-01-070 pod Ostravským hradem soutok s vodním tokem 

Ostravice 

 Horní Datyňka ČHP 2-03-01-081, přítok Lučiny 

 Dolní Datyňka ČHP 2-03-01-076, místní název Venclůvka, přítok Lučiny 
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5.1. Drobné vodní toky – ve správě Povodí Odry 

 Podléský potok ČHP 2-03-01-079, přítok Lučiny v ř. km 11,8 

 pravobřežní přítok Podléského potoka v ř km 1,5, ČHP 2-03-01-079 

 pravobřežní přítok Podléského potoka v ř. km 0,87, ČHP 2-03-01-079 

 Frýdecký potok ČHP 2-03-01-076 přítok Dolní Datyňky (Venclůvky) 

 Bobčok ČHP 2-03-01-075, přítok Dolní Datyňky ( Venclůvkyh)   

 5.1.1 Drobné vodní toky – ve správě Lesů ČR, s.p.  

Podléský potok - přitéká z území obce Petřvald přes Ostravu - Bartovice, protéká 

části s místním názvem Vráclav, celoročně do něj natékají podzemní vody z lokality 

Kolářův důl, kde je prameniště spodních vod jedná se o zvodnělé území s podzemními 

prameny a vody podzemní a dešťové až od Bartovického lesa. Potok ústí do VT Lučina. 

Vodami tohoto potoka jsou napájeny rybníky s chovem ryb v části Šenova-Vráclav. 

Po vybudování veřejné kanalizace Šenov Sever a eliminace vypouštění odpadních 

vod z obytné zástavby na k.ú. Šenov se kvalita povrchové vody mírně zlepšila, avšak k 

podstatnému zlepšení může dojít pouze v případě, že bude ukončen nátok splaškových vod 

ze sousedního území Ostrava-Bartovice a i části Radvanic, což ovšem předpokládá 

dokončení výstavby veřejné kanalizace v těchto oblastech Ostravy. 

Pežgovský potok - pramení v Pežgovském lese, na území Šenova protéká jeho části 

dle místního názvu Podlesí, ústí do Lučiny, v povodí několik bezejmenných přítoků 

s celoroční (i když minimální) hladinou vody, vodami z VT a jeho přítoků je napájena 

soustava rybníků, produkčních i zájmových č. Podlesí. Kvalita vody v tomto toku je 

negativně ovlivněna dosud neodkanalizovanými lokalitami, které jsou v záměru výstavby 

Rozšíření kanalizace Šenov, viz část vody odpadní. 

Frýdecký potok - přitéká ze sousední obce Václavovice, protéká části obce 

s místním názvem Volenství, vlévá se do Dolní Datyňky, v jeho povodí je několik 

bezejmenných přítoků, vydatně je zásobován drenážními vodami ze zemědělských 
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pozemků. I u tohoto drobného vodního toku není dobrá kvalita vody. Tak jako i na jiných 

místech je zhoršená splaškovými vodami z lokalit bez veřejné kanalizace. Tyto lokality 

jsou zahrnuty v území výstavby kanalizace JIH. 

Vyhodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod v oblasti Povodí Odry, dle 

Plánu oblasti Povodí Odry na r. 2010 - 2015 

Venclůvka po ústí do toku Lučina, Datyňka po ústí do toku Lučina: chemický stav 

je vyhovující, ekologický stav/potenciál-celkové hodnocení: nevyhovující 

Lučina po ústí do toku Ostravice: chemický stav – potencionálně nevyhovující, 

ekologický stav/potenc., celkově nevyhovující Lučina, lokalizace Šenov, staničení toku ř. 

km 9,8 – 10,3, nevhodná morfologie toku. 

Urbanistické záměry územního plánu nevyvolávají žádné přímé požadavky na 

směrové úpravy vodních toků. V minulosti plánovaná soustavná úprava Lučiny není 

aktuální, fáze záměru je zachována pouze pro případ, vyvstane-li v budoucnu naléhavá 

potřeba intenzivního využití údolní nivy. Dílčí úpravy by byly předmětem a řídily by se 

studií odtokových poměrů řeky Lučiny dle podkladů Povodí Odry. Aktuálně je řešeno 

odvádění dešťových vod z Kolářova dolu podle návrhu úpravy nevýrazného levostranného 

přítoku Podléského potoka v lokalitě Vráclav v délce cca 300 m. 

Všechny místní drobné úpravy vodotečí byly, jsou a i do budoucna budou řešeny 

přírodě blízkým způsobem. Důraz je kladen na průběžnou údržbu a čištění koryt, 

zmlazováním břehových porostů a dle potřeby a jejich stavu novými vhodnými dřevinami 

[1]. 
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5.2. Rybníky 

Celková plocha rybníků náležících k městu Šenov činí 44,3894 ha a můžeme 

rozlišit dva typy:  

 rybníky produkčního typu,  

  rybníky zájmové / rekreační. 

Následující tabulka uvádí rozlohu rybníků v jednotlivých částech Šenova. Můžeme 

pozorovat, že nejvíce jsou rybníky zastoupeny v části Volenství.  

Tabulka 4: Rybníky v Šenově [6] 

Rybníky Plocha [ha]  

Volenství 33,5838 

Vráclav 2,2458 

Podlesí 4,0441 

Škrbeň 4,5157 

Na následující straně je uvedena mapa, na které můžeme pozorovat rozmístění 

rybníků na území města Šenova.  
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Mapa č. 6: Mapa rybníků Šenov [6] 
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5.2.2. Největší vodní plochy 

Košťálovický, Volenský, Urbanec: rybníky produkční soustava rybníků Podlesí, 

mix produkčních a zájmových/rekreačních. 

Zajímavostí u Košťálovického rybníka je výskyt plavínu (vodní bylina s listy 

plovoucími na hladině. Roste ve stojatých či pomalu tekoucích vodách rybníků, řek, 

slepých říčních ramen a tůní v hloubkách od 20 do 140 cm. Je zařazen mezi kriticky 

ohrožené druhy. 

Volenský rybník prošel revitalizací, je významným krajinným prvkem. Oba plní 

funkci VKP v rámci retence vody v krajině a jako biotop společenstev a druhů vázaných na 

stojaté vody.  

Vodní nádrže se nacházejí prakticky na celém území obce, všechny jsou ve 

vlastnictví fyzických nebo právnických osob. Rybníky jsou významnými krajinnými prvky 

a dotváří krajinný ráz [1]. 

Na následujících obrázcích můžeme vidět Podleský a Volenský rybník.  

 

Obrázek 1: Podleský rybník [13] 
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Obrázek 2: Volenský rybník [13] 

 

5.2.3. Záplavová území 

Město má zpracovaný Povodňový plán pro k.ú. Šenov u Ostravy. Pro katastrální 

území je stanoveno od 02/2010 Krajským úřadem v Ostravě Záplavové území vodního 

toku Lučina, ČHP 2-03-01-082 až 070, v ř. km 0,000 – 15,367 a vymezena aktivní zóna 

záplavového území. Toto opatření nahradilo původní záplavové území VT Lučina z r. 

2001, 2002 a 2003. V příloze č. 6 se nachází: mapový podklad. Rozlivy při Q5, záplavové 

území při Q20 - aktivní zóna, záplavové území při Q100. Dále v 01/2011 vydal KrÚ 

v Ostravě opatření obecné povahy, kterým změnil již stanovené záplavové území stanovil 

záplavové území a vymezil aktivní zónu tohoto záplavového území VT Lučina, ČHP 2-03-

01-070, v ř. km 15,367 – 17,340 v úseku od silničního mostu v Havířově po lávku pro pěší 

na území k.ú.Šenov u Ostravy [6].  

Na následující stránce je uvedena mapa záplavového území Šenov. 
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Mapa č. 7: Záplavové území Šenov [6] 
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Rámcová směrnice EU 

Rámcová směrnice o vodě - (EU, 2000) se snaží vyniknout a zahrnuje ekologické 

legislativy v Evropské unii. To vyžaduje, aby členské státy přehodnotily svou politiku celé 

užitkové vody, pokud jde o kvalitativní i kvantitativní aspekty a podstatných politických 

cílů, jakož i instituční zřízení v oblasti politiky. Zejména materiálního ozdobou této 

směrnice, zřízení integrovaného vodního hospodářství povodí, představuje značný problém 

téměř všem členským státům. Ve stejné době je WFD (rámcová směrnice o vodě) jedním z 

nejotevřenějších příkladem nové generace ekologické legislativy [3]. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit dokument, který přinese aktuální stav a 

charakteristiku města Šenov a jeho vodního hospodářství. 

Šenov, původně zemědělská obec, se nyní změnila v moderní a neustále se 

rozvíjející město. Láká stále více občanů svou dostupností. Vyskytuje se v regionu 

s průmyslovou tradicí, v blízkosti velkých aglomerací. Nabízí příjemné prostředí, bydlení 

v rodinných domech. Město má výhodnou polohu, nachází se mezi Havířovem a Ostravou, 

je zde dobrá dopravní dostupnost. Nevýhodou je špatná dostupnost vlakové stanice, která 

se nachází v odlehlejší části města.  

Považuji za úspěch, že se městu podařilo prosadit výstavbu kanalizace, důležitou 

pro zkvalitnění životního prostředí a života občanů. Všechny etapy ještě dokončeny 

nejsou, avšak je to pouze otázka času. Jak ve své práci popisuji, plány do budoucna  jsou 

již navrženy a schváleny. Šenov se stává čím dál oblíbenější lokalitou, neustále se zde staví 

nové rodinné domy. Počet obyvatel se tedy neustále zvyšuje.  

Na závěr bych chtěla říci, že jsem ráda, že mohu v tomto městě bydlet a doufám, že 

se bude ubírat tímto směrem neustále dopředu. 
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7. SLOVNÍK POJMŮ 

Vodní hospodářství - péče o povrchové a podzemní zdroje vody, sledování a 

vyhodnocování množství jakosti, opatření k zachování a zlepšování jejich stavu 

Povrchové vody - vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, dělí se na 

stojaté a tekoucí. 

Podzemní vody - vody v zemských dutinách a zvodnělých zemských vrstvách 

Odpadní vody - dělíme na městské neboli splaškové a průmyslové. Vody 

z domácností a z průmyslu 

Vodní plocha - slouží jako přirozená nádrž, kde dochází k akumulaci vody, využívá 

se jak pro rekreační, hospodářské a vodohospodářské účely 

Vodní tok - vodní útvar tvořený tekoucí vodou 

Znečištění vody - v současné době jeden z největších problémů, omezuje přístup 

k pitné vodě. Znečištění lze omezit například metodami čištění odpadních vod 

Vodovod - zařízení pro potrubní dopravu vody. Veřejná vodovodní síť zajišťuje 

dodávku upravené vody pro velký počet obyvatel 

Kanalizace - neboli stoková síť. Je to soustava trubních rozvodů sloužících 

k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do 

městské čistírny odpadních vod nebo přímo do recipientu 

Rybník - uměle vytvořené hospodářské dílo (vodní nádrž) určené především 

k chovu ryb, plní funkci přirozené retence vody 

Meliorační zařízení - slouží k odvodnění zamokřené půdy nebo naopak 

k zavlažování půd 

Záplavové území - určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně 

zaplavena vodou. Jejich rozsah stanoví vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku 

Vodné - úhrada za odběr vody z veřejné vodovodní sítě. Zahrnuje především platbu 

za odebranou pitnou nebo užitkovou vodu  

Stočné - je poplatek za odvedení použité vody do kanalizace a její čištění [4, 10].  
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