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Abstrakt  

Téma mé bakalářské práce zní: „Vodní hospodářství a projekt odkanalizování 

města Vratimova“. Cílem bakalářské práce je seznámit se s fungováním a historií vodního 

hospodářství v ČR a projektem odkanalizování města Vratimova. V první části se zabývám 

historií a hydrologií na území ČR. Na toto téma navazuje vodní právo a systém a rozvoj 

vodního hospodářství. V další části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se odpadních 

vod, čištění a stokových sítí. Na závěr práce se zaměřuji na město Vratimov, konkrétně na 

projekt odkanalizování a vhodnost investice na vybudování kanalizační přípojky. 

 

Klí čová slova: vodní hospodářství, stokování, odpadní vody, město Vratimov, kanalizační 

přípojka 

 

 

 

Summary 

The topic of my thesis is about: "Water economy and a project of sewerage in 

Vratimov city". The aim of the thesis is acquainting with function and history of water 

economy in the Czech Republic and with project of sewerage in Vratimov city. In the first 

part I deal with history and hydrology in the Czech Republic. This topic is followed by 

water law, system and development of water economy. In the next part there are explained 

basic concepts concerning effluent, cleaning and sewer networks. At the end of my thesis I 

focuse on Vratimov city, especially on project of sewerage and convenience of investment 

for building up the sewer connection. 

  

Keywords: water economy, sewerage, sewerage water, town Vratimov, sewer connection 
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1. ÚVOD 

 

Vodní hospodářství je činnost, která využívá, rozvíjí a chrání vodní zdroje před 

škodlivými vlivy. Současný rozvoj městského odvodnění úzce souvisí s ochranou 

životního prostředí, které je ve 21. století součástí společensky uznávaných sociálních 

hodnot. Odvodňovací systémy musí zabezpečit ochranu člověka před škodlivými vlivy 

hydrologických stavů a zabránit vypouštění odváděných vod, které překračují limitní 

koncentrace ať už chemických, biologických nebo fyzikálních látek. S rostoucími 

požadavky na ochranu vod souvisí i legislativní opatření, které se musí řídit nejen právními 

předpisy v České republice, ale jelikož jsme součástí Evropské unie, tak i právem EU. 

Jedním z těchto legislativních opatření jsou směrnice Evropské unie. 

Cílem bakalářské práce je seznámení se s historií a fungováním vodního 

hospodářství, problematikou odpadních vod a projektem odkanalizování města Vratimova 

z hlediska nákladů a způsobu financování.  

Celý obor vodního hospodářství je pro mne velmi zajímavý, hlavně z pohledu 

ochrany životního prostředí, a tím souvisejících právních předpisů, ale také dosti obsáhlý. 

Chtěla bych se proto zaměřit převážně na fungování vodního hospodářství v České 

republice a v druhé části konkrétně na město Vratimov. 

 Bydlím v rodinném domě, kde městská kanalizace není vybudována, a občané se 

musí o odpadní vody starat sami. Jakým způsobem, kolik to stojí a srovnání s místy, kde 

již místní kanalizace funguje, je hlavním úkolem mé práce. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

2.1. HISTORIE 

„Principem všeho je voda, všechno má svůj původ ve vodě a všechno se do vody 

vrací“, tento citát vyslovil již před 2500 lety řecký filosof Thales z Miletu.  

Voda spolu s atmosférou tvoří základní podmínky života na Zemi a využívání 

vodních zdrojů k různým účelům neodmyslitelně patří k dějinám lidstva. Od nejstarších 

dob lidé stavěli svá obydlí nedaleko vodních zdrojů, pro dostatek obživy v podobě vodních 

živočichů, ale také z důvodu ochrany před nepřáteli. Nejstarším příkladem využívání 

vodních zdrojů (kromě pití vody) je plavba a v pozdějších letech, kdy byly objeveny léčivé 

vlastnosti minerálních pramenů, také lázně. Již staří Římané milovali koupele, svědčí o 

tom i to, že kolem roku 200 bylo v Římě 33 veřejných lázní a o 200 let později 856 

koupacích domů a 14 termálních lázní. Koupání bylo součástí každodenního života 

římských občanů. [1, 2, 3] 

S rozvojem osídlení, a později jednotlivých říší, dochází ke zvyšování počtu 

obyvatel a spotřeby vody. To ovšem sebou neslo hromadění tuhých a tekutých odpadů 

potravy a exkrementů. Lidé si zpočátku neuvědomovali následky nesprávného nakládání 

s odpady a po jejich nahromadění v bezprostřední blízkosti obydlí, opouštěli původní místa 

a budovali nové na nezamořeném území. Až vypuknutí chorob donutilo člověka prostor 

osídlení čistit a odnášet odpady daleko od obydlí. Později se rozvíjí první zdravotně 

technické stavby, které nás dodnes udivují svou dokonalostí. [1, 2, 3] 

Jak jsem již zmínila, staří Římané milovali nejen koupele, ale byli známí i 

celkovým vodním hospodářstvím, které bylo na svou dobu hodně vyspělé. První vodovod 

Aqua Appia byl postaven v roce 305 př. n. l. a řecké paláce byly vybaveny vodovody, 

sprchami, vanami a splachovacími klozety. K odvádění odpadních vod byla vybudována 

největší římská stoka Cloaca maxima.  

Úroveň vodního hospodářství ve starověku byla mnohem vyšší než za feudálního 

starověku, kdy na místo vodovodů stačily studny a místo kanalizace sloužily příkopy na 

ulicích. Středověká Evropa byla proto zaplavena epidemiemi a mory v důsledku pití 

znečištěné vody. Nové vodovody byly vybudovány až po několika stoletích.  



 

 
 

Například v Anglii v roce 1215, ale větší rozvoj vodovodů nastal až koncem 19. století a 

po druhé světové válce. Lidské a zvířecí exkrementy byly ve středověku ukládány přímo 

vedle domů a žumpy vedle fontán na pitnou vodu. Na dvoře Ludvíka XIV. se koupele 

používaly pouze výjimečně, když byl člověk nemocný. Vlivem církevních dogmat bylo 

pohlíženo na péči o tělo a hygienu jako hřích a nemravnost. [1, 2, 3] 

Postupným odváděním odpadních vod stokovou sítí se zlepšily hygienické 

podmínky ve městech, ale problémy se přenesly na příjemce této vody, tedy řeky. To vedlo 

k prvním pokusům čištění vody pískovou filtrací, později byla zprovozněna filtrační 

galerie přes písek a štěrk s předřazeným usazováním a následně vylepšena na pomalou 

filtraci.  

Důležitým mezníkem ve vývoji čistírenských technologií je považováno založení 

Royal Commission on Sewage Disposal (Královská komise na čištění odpadních vod) 

v roce 1989, která kontrolovala kvalitu vody v recipientech i vývoj a ověřování 

čistírenských postupů. [1, 2, 3] 

Rozvoj stokování a čištění odpadních vod se kromě Anglie rozvíjel také v Německu 

i u nás. V roce 1883 byl zřízen samostatný Stavební úřad kanalizační a v roce 1888 byla 

ustanovena Kanalizační kancelář magistrátu města Praha. V roce 1893 je pověřen Sir 

William H. Lindley vypracováním generálního plánu pražské stokové sítě, která slouží 

hlavnímu městu dodnes. Hlavní předností plánu bylo zahrnutí nejen historických částí 

Prahy, ale i předměstí, díky němuž byl zajištěn plynulý plošný rozvoj pražské aglomerace 

až do poloviny 20. století. Lindley nechal také postavit čistírnu odpadních vod, která 

patřila k nejmodernějším na našem kontinentu a splňovala požadavky na odpovídající 

čištění odpadních vod. [1, 2, 3] 

Další výstavba stokových sítí souvisí s hospodářským rozvojem, s vývojem nových 

technických znalostí a v neposlední řadě politických názorů, které se promítají do 

zákonných opatření.  

 

 

 



 

 
 

2.2. HYDROLOGIE ČR 

Všechna voda na Zemi určuje hydrosféru naší planety.  I když jsou zásoby vody na 

Zemi obrovské, voda není rovnoměrně rozdělená, a proto vznikají v některých oblastech 

velké   problémy s   jejím   nedostatkem, například  v Africe, Blízkém východě nebo Chile 

a Peru. Velké rozdíly jsou i co se týče obnovitelných zásob vody mezi státy.  

Česká republika patří mezi země s mírně podprůměrným vodním bohatstvím. 

Nejlepší vodní zdroj pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou je podzemní voda. 

Povrchová voda tvoří pouze 1 % sladké vody na pevnině. [4, 5, 6, 7] 

Patříme mezi vnitrozemské státy ležící v srdci Evropy na rozvodnici 3 moří – 

Severního, Baltského a Černého. Rozloha území je 78 864 km2 a počet obyvatel se blíží 

10,350 milionů. Se sousedními státy Německem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem sdílí 

tzv. mokrou hranici (hranice, kterou tvoří vodní toky). Tato hranice je 738 km z celkové 

délky státních hranic 2 290,2 km.  

Prakticky všechny významnější toky, jako jsou Labe, Odra a Dunaj, odvádějí vodu 

na území jiných států, a proto je Česká republika závislá na atmosférických srážkách. 

Rozvodí Severního, Baltského a Černého moře rozděluje plochu na 3 hlavní hydrologická 

povodí: povodí Labe, povodí Odry a povodí Moravy (Dunaje). Hlavní povodí se dále dělí 

na dalších osm oblastí hydrologických povodí, pro potřeby plánování v oblasti vod (oblast 

povodí Horního a středního Labe, Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy, Ohře a Dolního 

Labe, Odry, Moravy a Dyje). [4, 5, 6, 7] 

 Základní hydrografickou síť tvoří asi 76 000 km vodních toků. Mezi největší toky 

v Čechách patří Labe (370 km) a Vltava (433 km), na severní Moravě to jsou Morava (272 

km) a Dyje (306 km) a na jižní Moravě Odra (135 km) a Opava (131 km). Dalších 15 000 

km je tvořeno toky umělými, jako jsou odvodňovací kanály, náhony, atd.  

Průměrná hustota říční sítě je 0,96 km.km2. Nejnižší hustota je v oblasti 

Středočeské tabule a nejvyšší hustota v Moravskoslezských Beskydech.  

V České republice je sice v porovnání s jinými zeměmi velmi málo jezer přírodního 

původu, ale představují důležité útočiště pro ohrožené druhy vodní flóry. Mezi jezera 



 

 
 

vzniklá ledovcovým původem řadíme Černé, Čertovo, Laka, Prášilské, Plešné a Mechové 

jezírko. [4, 5, 6, 7] 

 

2.3. VODNÍ PRÁVO 

Vodní právo je soubor právních norem, které upravují postavení a vztahy 

organizací i jednotlivců k vodnímu bohatství státu. Již v začátcích lidské společnosti bylo 

zjištěno, že hospodaření s vodou není možné ponechat jen tak svévolnému vývoji, ale je 

třeba nastavit striktní pravidla jak s vodou hospodařit a regulovat to zákonem.  

S úpravou právních vztahů k vodám se setkáváme již u římského práva, které mělo 

vliv i na vývoj vodního práva v Českých zemích. V římském právu byla poprvé uplatněna 

zásada veřejnosti tekoucích vod, to znamená, že vody nenáležely státu, ale byly vyhrazeny 

pro veřejné užívání. Zásadu veřejnosti najdeme i u nás již ve Vladislavském zřízení z roku 

1500. [4, 8] 

Jednou z nejvýznamnějších funkcí  vody   byla  v  rakouských  zemích   splavnost, 

a proto se i v právních předpisech z té doby vyskytují předpisy, které upravují plavbu.  

Rakouský všeobecný občanský zákoník z roku 1811 rozlišoval vody veřejné a vody 

soukromé. Tato zásada platí v mnoha zemích dodnes. [4, 8] 

Po roce 1918 byl dán podnět k unifikaci vodního práva a ke sjednocení 

vodoprávních zákonů,  které  platily v   Čechách, na  Moravě a ve  Slezsku, na  Slovensku 

a Podkarpatské Rusi. Uvedení těchto zákonů do praxe ale přerušily světové války.  

V   roce  1955  nastala  zásadní  změna v  našem vodním  právu  vydáním  zákona 

č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Nový zákon odstranil právní dualismus v českých 

krajích a na Slovensku a zavedl jednotný režim hospodaření pro všechny vody, požadavek 

udržení rovnováhy mezi kapacitou vodních zdrojů a potřebou vody a vyhovujícím 

stupeněm jakosti vody. [4, 8] 

Rozvoj centralizovaného a zestátněného hospodářství se stále většími nároky na 

odběr povrchové a podzemní vody si vynutil přijetí nového zákona o vodách číslo 



 

 
 

138/1973Sb., upravující vodní právo, ve kterém se již můžeme setkat s prominutím zásad 

Evropské vodní charty. [4, 8] 

Z důvodu společensko-ekonomických změn po roce 1989 si i tento zákon vynutil 

novou právní úpravu č. 254/2001 Sb., kde je promítnuta nová úloha státu s přihlédnutím 

k tržním vztahům a soukromému vlastnictví. Tento zákon byl v roce 2004 novelizován 

zákonem č. 20/2004 Sb., čímž byla zaručena slučitelnost naší vodoprávní legislativy 

s předpisy Evropské unie. Zatím poslední úpravou vodního zákona je zákon č. 181/2008 

Sb. z  24. dubna 2008. Hlavním předkladatelem vodoprávních předpisů je Ministerstvo 

zemědělství spolu s Ministerstvem životního prostředí. [4, 8] 

 

2.4. SYSTÉM VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Vodní hospodářství je cílevědomá činnost směřující k ochraně a rozvoji vodních 

zdrojů a  k   ochraně  před  škodlivými  účinky  vod. Stará  se  především  o jímání, výrobu 

a následnou distribuci pitné nebo užitkové vody a především o ekologii, která souvisí 

s vypouštěním odpadních vod. Stát proto musí do této oblasti zasahovat a vytvářet pravidla 

pro její fungování. Odvětví vodního hospodářství v ČR se dělí na dva základní obory: 

• Obor vodních toků, 

• Obor vodovodů a kanalizací. 

 

2.4.1. Státní správa ve vodním hospodářství, obor vodních toků 

Úkolem státní správy ve vodním hospodářství je výkon správní agendy ve vztahu 

k požadavkům a potřebám veřejnosti ohledně vody. Na úseku vodního hospodářství je 

státní správa třístupňová a podle zákona o vodách ji vykonávají vodoprávní úřady a Česká 

inspekce životního prostředí. Vodoprávními úřady jsou: 

Obecní úřady: rozhodují ve věci obecného nakládání s vodami, nejde-li o vodní 

toky tvořící státní hranice, o odběrech povrchových a podzemních vod a  jiném  nakládání 

s   vodami    pro    potřeby   jednotlivých  domácností  mimo  vypouštění  odpadních  vod, 

o povolení vodních děl, která s tímto nakládáním souvisejí, o ostatních vodohospodářských 

náležitostech týkajících se vodních děl, kdy jim přísluší je povolovat, vydávají souhlas ke 



 

 
 

stavbám jednotlivých budov a k terénním úpravám v záplavových územích vodních toků 

neovlivňujícím odtokové poměry, vyjadřují se v případech, v nichž jsou příslušné k udělení 

povolení nebo souhlasu.  

Obecní úřady s rozšířenou působností: vykonávají působnost, která podle zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, přísluší vodoprávnímu úřadu, 

pokud ji tento zákon nesvěřil jiným orgánům.  

Újezdní úřady: rozhodují na území vojenských újezdů v rozsahu potřeb zajištění 

obrany státu a výcviku ozbrojených sil. 

Krajské úřady: povolují vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů 

znečištění větších než 10 000 ekvivalentních obyvatel, na návrh správce povodí stanovují 

rozsah záplavových území významných vodních toků, rozhodují ve věcech hraničních vod 

po projednání s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, popřípadě 

i s Ministerstvem vnitra, pokud má rozhodnutí vliv na průběh státní hranice, kontrolují 

provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly, která povolují, atd.  

Ministerstva 

Ústředním vodoprávním úřadem je Ministerstvo zemědělství ČR, které zodpovídá 

za rozvoj odvětví a řídí například správu vodních toků a bystřin, systémy veřejných 

vodovodů a kanalizací a odpovídá za dlouhodobou koncepci, výzkum, monitoring a 

informační systém. Jeho posláním je zkvalitnění péče o vodní zdroje, naplnění legislativy 

EU, zabezpečení zásobování obyvatel pitnou vodou a čištění odpadních vod bez 

negativních dopadů na životní prostředí.  

Ministerstvo životního prostředí ČR se stará o ochranu množství a jakosti 

povrchových a podzemních vod. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR se stará o hygienické aspekty vodních zdrojů, 

například ve věcech stanovení povrchových vod využívaných ke koupání. O zákazu 

koupání v povrchových vodách rozhodují Krajské hygienické stanice.  

Ministerstvo dopravy se stará o věci, které se týkají povrchových vod k plavbě. 



 

 
 

Ministerstvo obrany má na starosti věci týkající se vojenských oblastí a působnost 

újezdních úřadů.  

Česká inspekce životního prostředí zajišťuje dozor nad dodržováním povinností 

uložených zákonem č. 181/2008 Sb., o vodách, například nad vypouštěním odpadních vod, 

nakládání s povrchovými a podzemními vodami, vedení centrální evidence havárií, atd. 

Správa významných vodních toků a některé další činnosti spojené se zjišťováním a 

hodnocením stavu povrchových a podzemních vod je svěřena státním podnikům Povodí. 

Člení se na významné vodní toky a drobné vodní toky. Seznam významných vodních toků 

stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 

vyhláškou. Obor vodních toků se člení podle hlavních povodí, v nichž působí samostatné 

akciové společnosti, tedy státní podniky Povodí, ZVHS (Zemědělská vodohospodářská 

správa) a Lesy ČR. 

Státní podniky Povodí – pečují o významné a určené drobné vodní toky, zajišťují 

provoz a údržbu vodních děl ve vlastnictví státu, hospodaří s movitým a nemovitým 

majetkem státu, který je mu svěřen a nakládá s vodami z hlediska množství a jakosti 

v rámci soustavy vodních toků a vodních děl. Jsou v plném vlastnictví státu a jejich 

hlavním zdrojem příjmů jsou tržby za dodávky povrchové vody.  

ZVHS se stará o drobné vodní toky v zemědělské krajině. 

Lesy ČR mají na starosti drobné vodní toky bystřinného charakteru v zalesněné 

krajině. [4, 8, 9] 

 

2.4.2. Obor vodovodů a kanalizací 

Zodpovědnost za obor vodovodů a kanalizací nesou obce, které jsou také vlastníky 

infrastrukturního majetku tohoto oboru.  V systému zásobování pitnou vodou, 

odkanalizování a čištění odpadních vod je mnoho privátních subjektů, které jsou 

nesouměřitelné svou velikostí a s odlišným vztahem vlastník – provozovatel. Takovýchto 

provozních organizací je v České republice mnoho a mohou se přihlásit do Sdružení oboru 

vodovodů a kanalizací České republiky - SOVAK ČR. Jedná se o dobrovolné neziskové 

sdružení v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. SOVAK má 116 řádných 



 

 
 

členů, kteří zásobují pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody téměř od 8 

mil. obyvatel a 94 % těchto odpadních vod čistí. Dále má 132 členů mimořádných, kteří 

vlastní vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu. Na velkých územních celcích 

zaujímají dominantní postavení velké vodohospodářské společnosti, jako jsou například: 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Pražské vodárny s.p., Jihočeské vodovody a 

kanalizace a.s., Vodárenská a.s. Brno, Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. atd. 

Ostatní společnosti pracují v rozsahu okresu nebo obce. [10] 

 

2.5. ROZVOJ VODOVODŮ A KANALIZACÍ 

Kvalita pitné vody, odvádění a čištění je základ pro hodnotný lidský život. Zajištění 

perfektní vodohospodářské infrastruktury je předpoklad pro další sociální a ekonomický 

vývoj nejen na malých územích, ale i z hlediska globálního vývoje. 

V únoru 2008 vydalo Ministerstvo zemědělství Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

území České republiky s výhledem do roku 2015. Celá koncepce je zpracována podle 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a navazuje na předchozí koncepci 

vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro období po vstupu do Evropské 

unie na léta 2004 – 2010. Strategickým cílem je zabezpečení bezproblémového zásobování 

obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou a kvalitní pitnou vodou a efektivní likvidace 

odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí za sociálně únosné ceny. 

Mezi prioritní cíle předchozí koncepce, které mají být splněny do konce příštího 

roku, patří například zabezpečit výstavbu chybějící vodohospodářské infrastruktury 

(zejména čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů) a zlepšit technologii čištění 

odpadních vod v aglomeracích o velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, aby byly 

splněny požadavky směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.  

Výchozí podklady pro zpracování koncepce byly plány rozvoje vodovodů a 

kanalizací jednotlivých regionů. [11] 

 



 

 
 

2.5.1. Základní pojmy 

• Skupinový vodovod – „Vodovod dodávající vodu odběratelům několika 

spotřebišť s jedním nebo více zdroji.“ [11] 

• Vodárenská soustava – „Vodovod sestávající ze dvou nebo více 

skupinových vodovodů se dvěma nebo více zdroji, zajištující zásobení 

rozsáhlé územní oblasti pitnou vodou.“ [11] 

• Nadobecní kanalizační systém – „Odvádí odpadní vody z větších 

územních celků sdružujících zpravidla tři a více měst či obcí.“ Ukázka 

nadobecního kanalizačního systému, do kterého patří město Vratimov, je na 

obrázku 1. [11] 

 

Obrázek 1 Nadobecní kanalizační systém. [12] 

• Aglomerace – „Hranici aglomerace určují hranice současně zastavených a 

zastavitelných území, ve kterých je odpadní voda z hlediska nákladů 

efektivně shromažditelná.“  Orientační hranice aglomerace od oblasti bez 

budov nebo s nižší hustotou zastavění je 200 metrů. Ukázka aglomerace je 

na obrázku 2. [11] 

• Počet ekvivalentních obyvatel (EO) aglomerace – „Vytvářené zatížení 

celé aglomerace, připojených i nepřipojených zdrojů znečištění na sběrný 

systém, bez průmyslové odpadní vody.“ [14] 



 

 
 

• Počet EO – udává počet EO v aglomeraci, kteří se připojí do roku 2010 na 

sběrný systém. [14] 

 

 
Obrázek 2 Aglomerace. [11] 

Česká republika podepsala Evropskou vodní chartu a ratifikovala Protokol o vodě a 

zdraví. Na základě těchto dokumentů se zavávala zabezpečit přístup pitné vody pro 

všechny obyvatele.  

Koncepce se v první části, zaměřené na vodovody, zabývá řešením dvou okruhů 

otázek týkajících se doplnění, modernizace a rekonstrukce současných vodovodů a dále 

pak rozvoji vodovodů v obcích, kde nemají vodovod pro veřejnou potřebu. Dlouhodobým 

a nákladným procesem je také rekonstrukce stávající vodovodní sítě, kde si koncepce klade 

za cíl ročně zrekonstruovat alespoň 2 % vodovodní sítě pro minimální zachování 

technického stavu. [11] 

Pro zásobení obyvatel pitnou vodou jsou v České republice využívány jak zdroje 

podzemní (48 %), tak i zdroje povrchové (52 %). Ze statistických údajů, které byly 

podrobně zpracovány ve Zprávě o stavu vodního hospodářství, vyplývá, že v roce 2007 

bylo z veřejných vodovodů zásobováno 9,525 mil. obyvatel, což je 92,3 % z celkového 



 

 
 

počtu. Průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele na den byla 98,5 litrů. Délka 

vodovodní sítě dosáhla 70 539 km a počet vodovodních přípojek 1 842 120 ks.   

Vývoj kanalizačních sítí dosáhl v posledních letech značného rozvoje. Díky 

dotacím, které poskytuje Česká republika i Evropská unie, se v mnoha případech podařilo 

vyřešit problémy s odváděním a čištěním odpadních vod. S tím souvisí i zvýšení počtu 

obyvatel napojených na kanalizační systémy. Vývoj připojování obyvatel a délku 

kanalizačních sítí od roku 1996 do roku 2007, kdy jsou zatím poslední dostupné statistické 

informace, uvádí následující tabulka 1. [7, 11] 

Tabulka 1 Vývoj připojení obyvatel a délka kanalizace. [7, 11] 

Rok 
Počet obyvatel 
napojených na 

veřejnou kanalizaci 

Počet obyvatel 
napojených na 

veřejnou kanalizaci 
ukončenou ČOV 

Délka 
kanalizační 

sítě 

  tis.  tis.  km 
1996 6 718,5 5 982,4 18 706 
1997 6 745,3 6 099,1 19 073 
1998 6 880,5 6 345,4 19 822 
1999 6 974,7 6 418,5 20 513 
2000 7 028,9 6 571,2 21 615 
2001 7 060,7 6 692,8 22 253 
2002 7 169,9 6 840,5 24 363 
2003 7 363,7 7 032,9 26 742 
2004 7 947,0 7 252,0 33 218 
2005 8 099,0 7 500,0 36 233 
2006 8 215,0 7 561,0 36 629 
2007 8 344,0 7 761,0 37 689 

            

Ze zjištěných statistických údajů je jasně patrné, že každým rokem přibývá počet 

obyvatel připojených na kanalizaci i délka stokových sítí. Do roku 2015 koncepce počítá 

s dalším zvyšováním až na 9 233,7 tis. obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci a 

prodloužení kanalizačních sítí až na 52 259 km.  

 

 



 

 
 

Jak již bylo řečeno do 31. 12. 2010, musí být splněny všechny požadavky Rámcové 

směrnice 91/271/EHS, které zní: 

• „zajistit, že městské odpadní vody v aglomeracích menších než 2000 EO, 

které vstupují do sběrných systémů, budou před vypuštěním podrobeny 

přiměřenému čištění, 

• vybavit aglomerace větší než 2000 EO sběrným systémem městských 

odpadních vod, 

• zajistit, že městské odpadní vody v aglomeracích větších než 2000 EO, které 

vstupují do sběrných systémů, budou před vypuštěním podrobeny 

sekundárnímu nebo jinému odpovídajícímu čištění, 

• zajistit, že městské odpadní vody vstupující do sběrných systémů v 

aglomeracích větších než 10 000 EO budou před vypuštěním vyčištěny podle 

přísnějších požadavků.“ [11] 

Pro tyto požadavky je nutné sehnat finance, kterými by byly pokryty náklady. Pro 

zajištění finančních prostředků je v maximální výši nutné využít prostředky, které můžeme 

čerpat z fondů EU, a také zajistit adekvátní národní kofinancování. Nejvýznamnějším 

zdrojem krytí je Operační program životního prostředí (OPŽP). Z fondů EU je pro něj 

vyčleněno 4,92 mld. €, což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů 

EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu 

navýšeno o dalších 0,87 mld. €. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování 

kvality  životního  prostředí, do kterého  patří  v  1. ose programu zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Dalšími zdroji investování jsou 

státní rozpočet a vlastní zdroje jednotlivých investorů. [13] 

Pokud by došlo k nesplnění požadavků do konce roku 2010, budou uvaleny na 

Českou republiku sankce za nedodržení smluvních podmínek. Podle zákona č. 20/2004 

Sb., článku 2 odst. 6 by byly za tyto sankce odpovědné jednotlivé obce, které jsou povinny 

zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením 

vlády vydaným podle § 38 odst. 5 vodního zákona. [11] 

 

 



 

 
 

3. ODPADNÍ VODY 

 

Jedny z nejvýznamnějších odpadů jsou odpady tekuté. Jejich odstraňování patří 

mezi základní principy v obcích, které pomáhají vytvářet zdravé životní prostředí. 

Odvodňování se provádí pomocí stokové sítě, čistírny odpadních vod a recipientu. Tyto 

navzájem propojené části se snaží zajistit maximální kvalitu vody v receptoru.   

 

3.1. ZÁKLADNÍ POJMY 

• Kanalizace – vodní dílo umožňující odvod dešťové, splaškové a 

průmyslové odpadní vody. 

• Stoka – umělé koryto pro vedení odpadních vod. 

• Stokování – obor zabývající se navrhováním, stavbou a provozem 

stokových sítí a objektů na nich. 

• Odpadní voda – lidskou činností znečištěná voda, použitá například 

v obcích, závodech, zdravotních zařízeních apod. 

• Kanalizační přípojka – část potrubí vedená od vyústění vnitřní kanalizace 

objektu do stokové sítě. 

• Veřejná kanalizace – kanalizace určená k hromadnému odvádění 

odpadních vod z obcí, měst a sídlišť. Provoz se řídí kanalizačním řádem, 

který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění jednotlivých producentů 

do veřejné kanalizace.  

• Septik – nádrž na částečné čištění odpadní vody například ze záchodu, 

koupelny, kuchyně, která poté odtéká přepadem do kanalizace, nebo pomocí 

trativodu do země. 

• Žumpa – bezodtoková nádrž, která slouží k dočasnému uskladnění odpadní 

vody a fekálií, musí se nechávat pravidelně vyvážet. [1, 2] 

 



 

 
 

3.2. DRUHY ODPADNÍCH VOD 

• Splaškové – odpadní vody z kuchyní, koupelen, prádelen, WC, technické 

občanské vybavenosti, atd. 

• Dešťové – jedná se o všechny druhy atmosférických srážek spadlých na 

povrch, které odtékají do stok (jedná se i o vody z tání sněhu a ledu). 

• Průmyslové – vody, které byly použity při výrobním procesu a jsou ze 

závodů vypouštěny.  

• Infekční  - vody z jednotlivých oddělení nemocnic, laboratoří a dalších 

objektů, které přicházejí do styku s infikovanými látkami. 

• Ostatní odpadní vody – nelze je zařadit do žádné z předcházejících skupin, 

nebo se dostaly do stokové sítě za nepředvídaných okolností. [1, 2] 

 

3.3. SOUSTAVY STOKOVÝCH SÍTÍ 

Podle způsobu odvádění odpadních vod rozlišujeme 3 základní stokové soustavy, 

které mají svůj specifický charakter: 

• jednotná stoková soustava, 

• oddílná stoková soustava, 

• modifikovaná stoková soustava. 

 

3.3.1. Jednotná stoková soustava 

Všechny druhy odpadních vod jsou v jednotné soustavě (obrázek 3) dopravovány 

jedním společným potrubím na ČOV. Nevýhodou společného odvádění je hygienické 

znečištění, protože často za dešťových průtoků dochází k zanášení znečištění přímo do 

vodního toku. [1, 2] 



 

 
 

 

Obrázek 3 Jednotná stoková soustava. [2] 

 

3.3.2. Oddílná stoková soustava 

V oddílné stokové soustavě (obrázek 4) se jednotlivé odpadní vody nemíchají. 

Některé druhy odpadních vod se odvádějí samostatně. V praxi to vypadá tak, že na jednom 

místě jdou vedle sebe dvě stokové trasy a každá je určena pro jiné odpadní vody. Nejčastěji 

se jedná o dvě stokové soustavy, kdy jedna odvádí vody srážkové a druhá vody splaškové. 

[1, 2] 

 

Obrázek 4 Oddílná stoková soustava. [2] 

 

 



 

 
 

3.3.3. Modifikovaná stoková soustava 

Stoková soustava vznikající například kombinací jednotné a oddílné stokové 

soustavy v rámci jednoho odvodňovaného území.  K odvodnění menších obcí se například 

používá dvou stokových sítí. V jedné jsou odváděny pouze neznečištěné dešťové vody, 

například ze střech a neznečištěných chodníků, odvádějí se přímo do recipientu. V druhé 

stokové síti jsou odváděny splaškové vody spolu s ostatními dešťovými vodami na ČOV.

                             [1, 2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. KANALIZA ČNÍ SÍŤ MĚSTA VRATIMOVA 

 

4.1. MĚSTO VRATIMOV 

 

Obrázek 5 Satelitní snímek města. [19] 

Město Vratimov (satelitní snímek na obrázku 5) je obec nacházející se 

v Moravskoslezském kraji, v severozápadním výběžku okresu Frýdek - Místek. Oficiálně 

patří pod okres Ostrava-Město. Svým katastrem sousedí s městy Ostrava, Šenov a obcí 

Paskov. Spolu s dalšími 7 městy patří do regionu Slezská Brána a tvoří tak vstupní bránu 

do Euroregionu Beskydy.  

Skládá se ze dvou městských částí: Vratimov a Horní Datyně. Jeho vznik je 

datován do 2. poloviny 13. století a souvisí s kolonizací Těšínska. Rozlohou 14,2 km2 se 

řadí mezi středně velká města s počtem obyvatel 6797.  

Znak města symbolizuje nejstarší tradice města, kterými jsou zemědělská výroba 

vyobrazená pomocí rádla a ozubené kolo a role papíru symbolizující dlouholetou tradici 

výroby celulózy, papíru a hutní výrobu. 

Polohou patří do Ostravské pánve a povodí řeky Odry. Jedná se o plochou 

pahorkatinu, kterou protéká řeka Ostravice vymezující západní hranici správního území. 



 

 
 

V západní části kolem řeky Ostravice dosahuje město nejníže položených míst 236 m.n.m. 

Katastrem místí části Horních Datyň protéká vodní tok Horní Datyňka. Ostravice je 

v povodí Odry nejvíce dotčena civilizačními vlivy souvisejícími s dobývací činností. 

Podnební podmínky jsou dány klimatem severního mírného pásu s převládajícími 

jihozápadními větry. Beskydy patří k srážkově nejbohatším oblastem státu, s průměrnými 

ročními srážkami kolem 1500 mm. Dlouhodobý roční teplotní průměr naměřený na 

hydrometeorologické stanici v Ostravě – Porubě je 8,5 °C a srážkový průměr 695,9 mm. 

                                                                         [15] 

 

4.2. SOUČASNÝ STAV KANALIZACE 

Ve městě je celkem 6797 trvale bydlících obyvatel, z čehož je na veřejnou 

kanalizaci napojeno cca 5100 EO. Produkce odpadních vod na jednoho obyvatele na rok je 

v průměru 150 litrů.  

Ve městě není vybudována čistírna odpadních vod, a proto odpadní vody z městské 

aglomerace, včetně vod srážkových, jsou gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí, 

pomocí sběrače pod a podél řeky Ostravice, na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě. 

Vyčištěné odpadní vody odtékají do vodního toku Černý příkop a následně do Odry.  

Jednotná kanalizační síť byla postupně vybudovávána od roku 1930. Celková délka 

stávající kanalizace je 11 300 m. Provoz a údržbu kanalizace zajišťují Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., které vlastní 93 % kanalizační sítě. Zbývající část sítě 

a kalová čerpací stanice je v majetku města Vratimova a jsou provozovány na základě 

„Smlouvy o provozování vodohospodářského zařízení“ SmVaK Ostrava a.s. Stávající 

jednotná stoková síť je ve velmi špatném technickém stavu díky vlivům hornické činnosti 

a stáří jednotlivých kanalizačních stok.  

Odpadní vody, které jsou přiváděny do kanalizace, vznikají jednak od obyvatelstva 

a dále z městské vybavenosti. V prvním případě se jedná o splaškové odpadní vody 

z domácností. V druhém případě jde o vody z části splaškového charakteru, kde se kvalita 

mění podle momentálního použití vody. Jedná se o producenty vod z oblasti služeb, jako 



 

 
 

Základní umělecká škola a Základní škola. Odpadní vody z výrobní a podnikatelské 

činnosti nejsou do kanalizace přiváděny.  

Stoky jsou vyrobeny převážně z betonových rour, dále pak kameniny a PVC. 

Hlavní kostru tvoří kameninová stoka označená „A“, která odvádí odpadní vody na ÚČOV 

Ostrava. Větev „B“ je ukončena ČS a přečerpávána na začátek sběrače „A“.  

Okrajové části města odkanalizovány nejsou, což je také důvod nového projektu 

odkanalizování.  Likvidace splaškových odpadních vod z těchto částí probíhá lokálně u 

zdroje a to za použití septiků a žump. Bohužel zákon v současné době nemyslí na sankce 

za nevyvážení nebo nečištění těchto odpadních vod. Občané mají přepady zaústěné do 

povrchových příkopů nebo trativodů, kterými odpadní vody spolu s ostatními odtékají do 

recipientu. V kompetenci stavebního úřadu je sice možnost kontroly, zda jsou řádně 

zkolaudované žumpy také takto užívány, avšak tato kontrola je z technického hlediska 

velmi problematická, neboť otvorem do žumpy nelze v mnoha případech vidět a s jistotou 

konstatovat, zda je v ní otvor (přepad) proveden, přestože toto podezření je téměř 100%. 

Postihnout tyto občany případnou sankcí je z výše uvedených důvodů ve většině případů 

nemožné. V případě, že si je pracovnice stavebního odboru jistá vypouštěním odpadů 

například do řeky nebo na pole, tam kde je to vidět, je možnost nalít do žumpy vápno a 

sledovat, kde se projeví při výtoku. Případné sankce se řídí Stavebním zákonem a jedná se 

o postih za užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. [16, 17] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. PROJEKT ODKANALIZOVÁNÍ M ĚSTA, NÁKLADY 

 

5.1. PROJEKT ODKANALIZOVÁNÍ M ĚSTA 

O vybudování nové kanalizace ve městě Vratimov se jednalo již dříve. Už v 90. 

letech minulého století mělo město připravenou projektovou dokumentaci i stavební 

povolení k vybudování nové kanalizace pro Horní Datyně a přilehlé části.  Jelikož finanční 

prostředky města v té době nebyly dostačující a nebyla možnost získání finanční dotace na 

výstavbu, byl projekt odkanalizování odložen.  

Česká republika se jako člen Evropské unie zavázala mimo jiné naplňovat 

požadavky směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, a proto se i 

město Vratimov musí do roku 2010 postarat o odkanalizování města.  Projekt, který město 

mělo vytvořen, se již nedá použít, protože je značně zastaralý a v mnoha směrech došlo 

k modernizaci. [18] 

V roce 2007 vedení města využilo možnost získat dotaci Moravskoslezského kraje 

na zpracování projektové dokumentace. Poté, co byla vypracována studie, kde byl řešen 

rozsah a finance odkanalizování části Vratimov a městských částí Vratimov-Horní Datyně, 

zadalo město zpracování projektové dokumentace  společnosti  Dopravoprojekt  Ostrava   

s. r. o., pro  územní řízení a  stavební řízení  pro  část  Vratimov: ulice Selská, Na  Podlesí 

a  U Březinek, Na Zadkách a Okrajová. Tato dokumentace byla zaplacená v rámci dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Vzhledem k tomu, že finanční náročnost na 

vypracování dokumentace jen pro část Horní Datyně je asi čtyřikrát větší než možná 

dotace poskytovaná krajem, rozhodlo město o tom, že projektová dokumentace pro Horní 

Datyně bude zpracována až v roce 2009 nebo 2010. V tomto období bude opět možnost 

požádat o dotaci Moravskoslezský kraj na vypracování projektové dokumentace. Do roku 

2010 se předpokládá, že budou zpracovány všechny potřebné podklady pro tuto oblast. 

Přehledná situace ve státní mapě ze studie odkanalizování je v příloze II. [18] 

Na konci roku 2008 město požádalo o dotaci EU na realizaci projektu, která půjde 

z Operačního programu životního prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí a výši dotace je 

očekáváno v červnu letošního roku. Se samotnou stavbou by se tudíž mohlo začít již 

v letních měsících roku 2009.  



 

 
 

Pořízení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na odkanalizování části 

města Vratimov bylo finančně velmi náročné. Financování této žádosti je záležitostí více 

než 2.000 000 Kč. Větší část dostalo město v rámci zmíněné dotace, ale zbývající část 

k vyřízení dotace, muselo doplatit město ze svého rozpočtu. [18] 

K požádání o dotaci na realizaci této stavby bylo třeba doložit stavební povolení. 

Toto se ukázalo jako velký problém pro některé občany města Vratimova. Někteří lidé 

komplikují a zpomalují celý proces a nesouhlasí se stavebním povolením jako účastníci 

stavebního řízení většinou z nepochopitelných důvodů. Pokud se jedná o občany, kterým 

by šla kanalizace přes jejich zahrady, je pochopitelné, že se brání. Město se s takovými 

občany snaží vždy dohodnout a vypořádat tak, aby jim stavba na jejich pozemku nijak 

nepřekážela a neničila jejich majetek. V případě komplikací s povolením se ale jedná 

především o občany, kde jejich pozemky zasahují pod pevnou komunikaci, která je 

v majetku města. Právě pod touto komunikací má vést kanalizační potrubí. Není 

pochopitelné, proč to občanům vadí, cena soukromého pozemku by jim vysoce stoupla. 

Jedná se o 3 problémové lokality a občany, kteří ani přes snahu města se dohodnout, stále 

odmítají stavební povolení podepsat. [18] 

Pro podání dotace na odkanalizování částí Vratimova se povolení podařilo připojit 

jen pro části na ulici Na Podlesí a Březinky. U těchto dvou lokalit, by se tedy se stavbou 

mělo začít hned po získání dotace. U zbývajících dvou, ulice Zadky a Okrajová, nelze 

požádat o vydání územního rozhodnutí pro stavbu kanalizace, z důvodu nezískání souhlasu 

tří občanů a celá stavba se odkládá na neurčito. Za této situace město přichází o miliony 

korun, které muselo vynaložit na pořízení potřebné dokumentace a obyvatelé bydlící 

v těchto lokalitách o možnost odkanalizování. [18] 

 

5.2. STUDIE PROVEDENÍ 

Město Vratimov se v posledních letech začalo velmi rozrůstat. Především 

v okrajových částech města, konkrétně v oblasti Podlesí, ulice U Březinek, ve 

Vratimovských zadkách a v oblasti Horních Datyň mezi ulicemi Vratimovská a K Hájence. 

Tyto oblasti nejsou odkanalizované jednotnou ani splaškovou kanalizací, což způsobuje 

hlavně v letních měsících značné komplikace se zápachem. 



 

 
 

V rámci studie, kterou si město nechalo vypracovat, byly provedeny průzkumy 

lokalit a zjištění technicko–ekonomické proveditelnosti. Hlavní dokumenty poskytující 

informace pro posouzení stavu byly  Územně  plánovací  dokumentace  města  Vratimova 

a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací část Vratimov.  

Celá oblast, která má být odkanalizována je rozdělena do sedmi dílčích oblastí. Ve 

čtyřech oblastech budou odpadní vody z jednotlivých nemovitostí gravitačně svedeny do 

čerpacích stanic a následně přečerpávány výtlačným kanalizačním potrubím do stávající 

kanalizace, nebo navrhované kanalizace. V jedné oblasti budou odpadní vody gravitačně 

svedeny přímo do stávající kanalizace. Další dvě oblasti jsou gravitační kanalizací 

napojeny přímo na čistírnu odpadních vod (přehledná situace ve státní mapě v příloze II).

                               [16] 

 

5.2.1. Jednotlivé oblasti odkanalizování 

Ulice Selská – v této lokalitě se jedná o odkanalizování tří bytových domů, což 

představuje asi 150 EO. Stoková síť bude zaústěna do stávající kanalizace. Celková délka 

56 metrů. 

Ulice Na Zadkách – zde se jedná o odkanalizování 32 rodinných domů, což 

představuje přibližně 128 EO. Páteřní stoka této oblasti je vedena na novou ČOV. Bude se 

jednat o mechanicko–biologickou ČOV pro čištění odpadních vod do 300 EO. Umístění je 

navrženo v blízkosti potoku Horní Datyňka, v oblasti Vratimovské zadky. Celková délka 

stok je 1955 metrů.  

Ulice Okrajová – odkanalizování 24 rodinných domů se zhruba 96 EO. Zde budou 

odpadní vody čerpány na předchozí oblast ulici Na Zadkách a novou ČOV. Délka stok je 

960,36 metrů. 

Ulice Na Podlesí a U Březinek – v rámci této oblasti se předpokládá 

odkanalizování 55 rodinných domů, cca 220 EO. Páteřní stoka z této oblasti bude napojena 

na novou čerpací stanici, ze které se budou odpadní vody přečerpávat na stávající 

kanalizaci SmVaK na ulici U Stadionu. Délka gravitačních stok je 2886,9 metrů. 



 

 
 

Ulice Václavovická – odkanalizování 78 rodinných domů, což je asi 312 EO. 

Páteřní gravitační stoka na ulici Rakovecká je napojena na novou čerpací stanici na ulici 

Václavovické, z níž jsou čerpány odpadní vody do nové kanalizační stoky na ulici 

Vratimovská. Celková délka stok 3277,38 metrů.  

Ulice Vratimovská –  v rámci této oblasti bude odkanalizováno nejvíce rodinných 

domů. Jedná se o 181 domů s cca 724 EO. Hlavní gravitační stoka bude napojena na novou 

ČOV, která bude navržena jako mechanicko–biologická pro čištění odpadních vod do 2000 

EO. Celková délka gravitačních stok je 5882,56 metrů 

Ulice K Hájence – jedná se o odkanalizování 108 rodinných domů se zhruba 432 

EO. Zde budou odpadní vody odváděny páteřní stokou na novou čerpací stanici na ulici Na 

Pasekách, ze které pak půjdou do nové kanalizační stoky na ulici Vílové.  

V rámci této studie byly řešeny i další neodkanalizované oblasti. Tyto oblasti byly 

ale z důvodu špatných technicko–ekonomických hodnot ze studie vypuštěny. Hlavními 

důvody byly velká finanční náročnost, která by představovala náklad průměrně 210.000 Kč 

(doporučení 100 000 Kč na EO)  na jednoho EO, dále nepřístupnost terénu, odkanalizování 

malého počtu rodinných domů a velkých nároků na délku kanalizační sítě. V jednom 

případě se jednalo o průmyslovou oblast bez hustší zástavby. [16] 

 

5.3. NÁKLADY 

Musíme si uvědomit, že náklady na realizaci projektu nejsou jediné náklady, 

kterých bylo a je potřeba vynaložit. Již v úvodu jsem zmínila, že s celou realizací souvisí 

vypracování potřebné dokumentace, které také stojí nemalé finanční prostředky. Náklady, 

které nesouvisí s vybudováním kanalizace, se určitě ještě zvýší díky projektové 

dokumentaci na část Horních Datyň a již zmíněné části Zadky a Okrajová, u které ale 

nevíme, kdy se město dohodne s protestujícími občany. Přesná finanční náročnost spojená 

s vypracováním dokumentace a vyřízením dotace se mi nepodařila zjistit. V tuto chvíli 

město neví, jak velkou část dotace na realizaci dostane, ale je jisté, že to nebude 100 % 

z celkové částky. Zbylou část bude muset město doplatit ze svého rozpočtu. 

 



 

 
 

5.3.1. Náklady na realizaci podle studie odkanalizování 

Odhad investičních nákladů na odkanalizování města Vratimova a městských částí 

Horní Datyně je stanoven na 187 190 280 Kč. V celkových nákladech stavby je zahrnuta i 

oprava komunikací, která se nachází asi v 50 % trasy. Jedná se celkem o odkanalizování 

478 rodinných domů a 3 bytových domů s počtem 2062 EO. Náklady na jednoho EO se 

v jednotlivých částech od sebe značně liší. Průměr těchto nákladů na jednoho EO činí      

77. 522 Kč. Následující tabulka 2 uvádí celkové náklady rozdělené podle ulic. [16] 

 

Tabulka 2 Odhad nákladů města Vratimov a městské části Horní Datyně celkem. [16] 

ulice RD počet EO 
déka 

přípojek/ 
m 

gravitační 
stoky/m 

kanalizační 
výtlak/m  

Cena/Kč Cena na 
EO/Kč 

Selská 
 

3BD  150 21 56   509 600 3 397 

Na Zadkách 32 128 224 1 955,00   16 975 900 132 624 

Okrajová  24 96 168 960,36 816,5 12 089 610 125 933 

Na Podlesí, 
U Březinek 55 220 385 2 501,00 564,76 24 651 160 112 051 

Václavovická 78 312 546 3 277,38 118 
        29 
944 330  95 975 

Vratimovská 181 724 1 267 5 882,56   52 028 960 71 863 

K Hájence 108 432 756 3 787,00 251,32 35 078 720 81 201 

ČOV Horní 
Datyně   1 468       13 583 000   

ČOV 
Vratimovské 

zadky   224       2 329 000   

celkem 478 2 062 3 367 18 419,30 1 750,58 187 190 280   
         

Následující tabulky 3 a 4 udávají rozdělené odhady nákladů pro část Vratimov a 

pro Horní Datyně. 

 



 

 
 

Tabulka 3 Odhad nákladů pro část Vratimov. [16] 

Vratimov  cena (Kč) 
cena/EO 

(Kč) 
ulice Selská 509 600 3 397 
ulice Na Zadkách 16 975 900 132 624 
ulice Okrajová 12 089 610 125 933 
ulice Na Podlesí a U 
Březinek 24 651 160 112 051 
ČOV Vratimovské zadky 2 329 000   
celkem 56 555 270   

               

Tabulka 4 Odhad nákladů pro část Horní Datyně. [16] 

Horní Datyně cena (Kč) 
cena/EO 

(Kč) 
ulice 
Václavovická 29 944 330     95 975 
ulice 
Vratimovská 52 028 960 71 863 

ulice K Hájence 35 078 720 81 198 
ČOV Horní 
Datyně 13 583 000   

celkem 130 635 010   
         

 

5.4. KONKRÉTNÍ SITUACE, KANALIZA ČNÍ PŘÍPOJKA 

Město Vratimov se postará o vybudování nové kanalizace a o náklady s tímto 

spojené, ale pořízení si kanalizační přípojky a připojení se na ni už záleží na každém 

občanovi. Náklady na vybudování kanalizační přípojky budou totiž hrazeny jednotlivými 

majiteli.  

Pro konkrétní případ, jestli se občanům vyplatí na kanalizaci připojit nebo ne, jsem 

si vybrala místo svého bydliště. Jedná se o ulici Na Podlesí, zobrazena na obrázku 6. 



 

 
 

 

Obrázek 6 Satelitní snímek domu na ulici Na Podlesí. [19] 

Dá se předpokládat, že občanům, kterým půjde nová  kanalizace  kolem  pozemku, 

a mají dobré podmínky pro připojení, nic nebrání v tom, aby se napojili. Problém nastává 

v tu chvíli, kdy je nová kanalizace od pozemku vzdálena několik metrů a vede do kopce. 

Toto je náš konkrétní případ. Jsme od silnice, kde povede nová kanalizace vzdáleni 168 

metrů. Cesta, kudy by měla vést nová kanalizační přípojka, vede do kopce, tudíž není 

možné využít gravitace. Další problém je v tom, že přípojka nepovede jen přes pozemek 

majitele, ale i jiných vlastníků. Co v takovém případě? Vyplatí se investovat peníze na 

vybudování přípojky, nebo je lepší vyvážet odpady pomocí nějaké firmy? 

V první řadě je potřeba si uvědomit, že občané žijící v bytech platí měsíční 

poplatky za vodné a stočné a nemusí se starat o vyvážení tekutých odpadů. Občané žijící 

v rodinných domech, kde zatím nevede nová kanalizace, platí měsíční poplatky pouze za 

vodné, ale měli by se postarat o vývoz žumpy. Srovnání rozdílu nákladů mezi čtyřčlennou 

rodinou žijící v bytech a v rodinných domech uvádí následný výpočet.  

Zvolená hodnota spotřeby vody 150 litrů na EO je dána hodnotou, která se uvádí 

jako průměrná spotřeba vody na občana ve Vratimově. Ceny vodného a stočného platné od 

1. 1. 2009 jsou uvedeny na webových stránkách SmVaK. Cena za vývoz žumpy se 



 

 
 

v jednotlivých společnostech dosti lišila, proto jsem si vybrala společnost Ostravské 

vodovody a kanalizace a. s., které měly cenu nejvíce přijatelnou. 

• Vodné a stočné pro čtyřčlennou rodinu v bytě: 

Průměrná spotřeba na 1 EO = 150 l/den. 

Spotřeba vody pro 4 osoby za den: 150 · 4 � 600 	/��. 

Spotřeba vody pro 4 osoby za rok: 600 · 365 � 219.000 	/��� � 219 ��/���. 

Vodné = 28,62 Kč/m3, stočné = 25,91 Kč/m3. 

Vodné: 219 · 28,62 � 6.268 �č/���. 

Stočné: 219 · 25,91 � 5.674 �č/���. 

Poplatky za vodné a stočné celkem 11.942 Kč/rok. 

• Vodné a stočné pro čtyřčlennou rodinu v domě: 

Spotřeba vody je stejná 219 m3/rok. 

Poplatek za vývoz žumpy společností Ostravské vodovody a kanalizace je 436 Kč/m3 

v případě, že zákazník neplatí stočné.  

Vývoz žumpy: 219 · 436 � 95.484 �č/���. 

Vodné: 6.268 Kč/rok. 

Poplatky za vodné s vývozem žumpy celkem: 101.752 Kč/rok. 

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že čtyřčlenná rodina žijící v bytě, podle uvedené 

průměrné spotřeby 150 litrů/den, ušetří ročně na poplatcích až 89.810 Kč, což je velká 

suma a je až těžko k uvěření. Můžeme tudíž snadno odhadnout, že připojení se na novou 

kanalizaci bude pro občany velká pomoc. Záleží ovšem na tom, jak velké náklady budou 

spojené s vybudováním přípojky, a za jak dlouho se občanům investice vrátí. 

 

 



 

 
 

5.4.1. Náklady spojené s vybudováním kanalizační přípojky 

V rodinném domě, kde žiji, je 6 osob a průměrná spotřeba vody za rok, vypočtená 

z čtvrtletního vyúčtování, je 120 m3. Při daných cenách za vodné a stočné bychom ročně za 

vodné zaplatili 3.434 Kč. Objem žumpy je 10 m3. 

Vývoz žumpy: 120 · 436 � 52.320 �č/���. 

Celková cena za vodné a vývoz žumpy pro náš případ je 55.754 Kč/rok. 

Abych mohla porovnat náklady a vypočítat návratnost investice za vybudování 

přípojky, nechala jsem si nakreslit předběžný projekt a zaslala jsem ho jedné stavební 

firmě z Ostravska (která si nepřeje být jmenována) s prosbou o vytvoření předběžného 

rozpočtu. Zmenšenina přípojky je vidět na obrázku 7. (Celý projekt zobrazen v příloze I). 

 

 

 

Obrázek 7 Ukázka kanalizační přípojky. [21] 

 



 

 
 

Předběžný rozpočet na vybudování kanalizační přípojky uvádí následující 

tabulka 5. 

 

Tabulka 5 Rozpočet na vybudování kanalizační přípojky. [20] 

 
DPH/Kč cena s DPH/Kč 

Zemní práce 12 679 79 409 

Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním 

1 266 7 932 

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině 
tř. 3 objemu do 100 m3 

8 848 55 415 

Podklad a obsyp ze štěrkopísku ŠP tl 
200 mm 

2 565 16 063 

   
Trubní vedení 3 124 19 564 

Potrubí PE LPE 100 - PN16 SDR11 - 
d50/4,6 

1 788 11 196 

Montáž potrubí 766 4 798 

Dodávka a montáž napojení na řád 570 3 570 

   
Přesun hmot 3 570 22 361 

Přesun hmot pro kanalizace otevřený 
výkop 

3 570 22 361 

Celkem 19 373 121 333 

 

 

Celkové náklady na vybudování kanalizační přípojky: 121.333 Kč.  

 

 

 

 

 



 

 
 

5.4.2. Výpočet návratnosti investice 

Spotřeba vody: 120 m3/rok. 

Vodné: 120 · 28,62 � 3.434 �č/���. 

Stočné: 120 · 25,91 �  3.109�č/���. 

Vzorec pro výpočet návratnosti investice:  

��� �ří��"�# $ %��é · ' $ ()�čé · ' � %ý%�+ ž-��# · ' $ %��é · ' 

 kde x je návratnost investice v letech. 

121.333 $ 3.434' $ 3.109' � 52.320' $ 3.434' 

                                                121.333 $ 6.543' � 55.754' 

                49.211' � 121.333 

                    ' � 2,47 � 2,5 ���- 

Návratnost investice je 2 roky a 6 měsíců. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

6. ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s fungováním vodního hospodářství 

v České republice, problémem odpadních vod a projektem odkanalizování města 

Vratimova. 

Česká republika je podle mého pohledu státem bohatým na vodní zdroje. I když nás 

neobklopuje oceán ani moře, nepatříme mezi státy, které by trpěly nedostatkem vody. To 

ovšem neznamená, že si jí nemusíme vážit a můžeme plýtvat. Voda je to nejcennější, co 

máme a musíme se postarat o to, abychom ji udržovali alespoň v takovém stavu, v jakém je 

dosud. Jedno z největších rizik znečištění vody je znečištění odpadní vodou. Evropská unie 

proto vydala směrnici, která má za úkol chránit vodní zdroje tím, že přispěje k lepšímu 

čištění odpadních vod. S tím souvisí požadavek na odkanalizování měst nad 2000 obyvatel 

do roku 2010.  

Díky schůzkám s paní inženýrkou  Alenou  Kašparovou, vedoucí  odboru  investic 

a údržby obecního majetku ve Vratimově, jsem mohla několik měsíců sledovat vývoj 

projektu odkanalizování města Vratimova. Z mých postřehů mohu říct, že celý proces je 

velmi   náročný  na  finanční  prostředky,  zajištění dotace a  vypracování    dokumentace  

k projektu. Celý proces komplikují i samotní občané, kteří si mnohdy neuvědomují přínos 

pro celé město a nechtějí dát potřebné povolení ke stavbě.  

Vybudování jednotlivých kanalizačních přípojek nemohlo město zařadit do 

projektu, protože se jedná o položky, které nejsou hrazeny z dotace a celkové náklady na 

jednoho obyvatele by tím značně narostly. Je už na každém obyvateli města, zda se na 

kanalizaci napojí nebo ne. Pokud ale bude kanalizace fungovat a obyvatelé se nenapojí, 

jistě se město   postará   o větší kontroly a   sankce za  nedodržování   pravidel   spojených 

s čištěním odpadních vod.  

Z mých výpočtů vyplynulo, že i když bydlíme daleko od plánované kanalizace, 

pořád se vyplatí investovat peníze na výstavbu přípojky, protože návratnost do 3 let je 

z mého pohledu velmi výhodná. 
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