
1 

 

1 ÚVOD 

Voda byla po dlouhá staletí pokládána za neomezený zdroj naplňující jednu  

ze základních lidských potřeb. Zvyšující se počet obyvatel a rozmáhající se průmysl ale vedl 

k jejímu neudrţitelnému znečišťování, coţ přinutilo lidstvo k odpovědnému chování  

a k pozitivnímu vztahu, kterým se stal právě zájem o vodu. 

Vodní hospodářství je v České republice významným oborem s dlouholetou tradicí. 

Úkoly tohoto hospodářství jsou plněny v celé šíři oboru vodního hospodářství, od zajištění 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odkanalizování, aţ po péči o vodu v krajině   

či zmírnění důsledků extrémních jevů počasí. [20] 

Diplomová práce je věnována problematice odpadních vod v návaznosti na řešení 

odkanalizování příkladového objektu. 

Cílem diplomové práce je posoudit moţné varianty odkanalizování objektu 

v extravilánu obce a to z hlediska dané finanční náročnosti na provoz jednotlivých variant. 

Pro řešení diplomové práce je zformována hypotéza: U objektu vzdáleného  

od kanalizační přípojky 0,829 km je účelnější vyuţívat odkanalizování objektu pomocí 

ţumpy.   

Práce je členěna do pěti kapitol včetně úvodu a závěru; druhá z nich se věnuje 

vodohospodářské politice státu, regionů soudrţnosti, krajů a vybraných obcí. Blíţe vymezuje 

vývoj spotřeby pitné vody a čištění odpadních vod v jednotlivých územích a dále přibliţuje 

problematiku financování vodohospodářských projektů prostřednictvím strukturálních fondů 

EU pro Region soudrţnosti Střední Morava. 

V třetí kapitole se práce zaměřuje na stručný popis historie zásobování vodou  

a odkanalizování města Šumperka. Další část kapitoly analyzuje vodní zdroje, a moţnosti 

odkanalizování a čištění odpadních vod v okrese Šumperk. Dále je věnována charakteristice 

Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a. s (dále  ŠPVS, a. s.) a jejímu provozu  -  

čistírně  odpadních vod (dále ČOV), konkrétně jejím kapacitním charakteristikám a popisu 

vyuţívaných technologií pro čištění vod.  
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V čtvrté kapitole jsou  posouzeny jednotlivé varianty odkanalizování objektu,  

který je vzdálen od nejbliţší kanalizační přípojky necelý jeden kilometr; tato vzdálenost  

od kanalizačního řadu vyvolává potřebu posoudit moţnosti odkanalizování, a vybrat variantu 

s nejrychlejší návratností vloţených finančních prostředků.  Předmětný objekt je trvale 

obydlen čtyřmi osobami. 

Při řešení diplomové práce budou vyuţity mimo jiné odborné materiály a výroční 

zprávy ŠPVS, a. s., materiály strategických dokumentů k vodohospodářské politice ČR  

a dále základní zákony a vydaná doporučení pro obor vodního hospodářství. 

Při sběru dat pro tuto práci jsem oslovila respondenty, vykonávající činnosti spojené 

s vodním hospodářstvím, především pak ty, kteří nakládají s odpadními vodami. 

Pro naplnění cíle diplomové práce a k ověření hypotézy budou vyuţity metody popisu, 

analýzy, komparace a dedukce. 
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2 VODOHOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU, OBCÍ  

A REGIONŮ 

Primárním a také celosvětovým cílem vodohospodářské politiky je především 

udrţitelné a vyváţené vyuţívání vodního bohatství, jenţ zahrnuje ochranu vody, obnovu 

jejich funkcí v přírodě a krajině a zároveň vyuţívání zdrojů vody a jejich kvalit  

ve vodohospodářských sluţbách. Veškeré tyto cíle musí být realizovány s úměrnými 

veřejnými i soukromými náklady. Tím je myšleno vyuţívání takových metod a postupů,  

které jsou nejenom proveditelné technologicky a ekonomicky v aplikaci na dnešní podmínky, 

ale také dlouhodobě udrţitelné.  

Vodní hospodářství, je samostatným odvětvím národního hospodářství a zabývá  

se především získáváním, zásobováním, odváděním a čištěním odpadních vod. Obecně  

se člení na obor vodních toků, obor vodovodů a kanalizací.  

Obor vodních toků v ČR zahrnuje Podniky povodí, jejichţ územní působnost je dána 

především hydrologickými podmínkami a geografickým členěním. Tyto podniky zajišťují 

správu, provoz, opravy a údrţbu vodních toků a vodohospodářských děl, umoţňují odběry 

povrchové vody a vyuţití vodní energie, ochranu před povodněmi, sledování mnoţství  

a jakosti vod, atd. Naproti tomu obor vodovodů a kanalizací se zabývá výrobou  

či zásobováním obyvatelstva pitnou vodou, provozováním veřejných vodovodů  

a dále odváděním odpadních a sráţkových vod veřejnou kanalizací a jejich čištěním. 

Vodohospodářská politika České republiky naplňuje poţadavky Evropské vodní 

charty. Česká republika se právě se vstupem do Evropské unie zavázala přijmout směrnice  

a nařízení z oblasti vodního hospodářství.
1
 

Voda není komerčním produktem jako ostatní výrobky, a to ani v případě,  

ţe je odebrána z přírodních zdrojů nebo v rámci vodohospodářských výrobků a sluţeb  

                                                 

1 Poţadavky směrnic jsou zapracovávány do jednotlivých koncepcí. Splnění těchto poţadavků si vyţaduje 

značné investice do oboru vodovodů a kanalizací, které nejsou moţné bez dotační politiky Evropské unie, České 

republiky, krajů a obcí. 
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je vyuţívána některá její specifická vlastnost.  Objem a kvalita vody, která v této situaci 

reprezentuje ekonomickou hodnotu vody, můţe být distribuována trţními mechanismy  

za cenu, která obsáhne veškeré náklady na vodu tj. i nákladů, vynaloţených na udrţení 

dostupnosti, kvality a dalších funkcí vody. Vnitrozemská poloha České republiky předurčuje 

toto území k vyuţívání především říčních sítí, podzemních vod a vodních nádrţní. 

Republikou prochází významné vodní toky, jako je Labe, Vltava, Odra a Dunaj. Území  

je proto děleno podle odtoku řek do jednotlivých příslušných moří a to Severního, Baltského  

a Černého. 

 

2.1 Vodohospodářská politika státu 

Státní správa ve vodním hospodářství je organizována jako třístupňová.  

A to na ústřední, krajské a obecní úrovni. Výkon správy je dle zákona svěřen vytvořeným 

vodoprávním úřadům, jeţ působí na všech třech zmíněných úrovních, a dále Státním 

podnikům Povodí a České inspekci ţivotního prostředí. 

Státní správa ve vodním hospodářství zahrnuje především postupy vodoprávních 

úřadů, jejichţ cílem je vydávání rozhodnutí, jimiţ se dané věci zakládají, mění, ruší práva 

anebo povinnosti jmenovitě určené osoby, nebo jimiţ se v určité věci prohlašuje, ţe taková 

osoba má či nemá práva nebo povinnosti; dále postupy směřující k nucenému výkonu 

povinností vyplývajících ze správních aktů, případně jiných forem správní činnosti. [20] 

2.1.1 Vodoprávní úřady 

Vodoprávní úřady vznikly podle dle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (dále vodní zákon). Tímto zákonem je určeno, ţe za vodoprávní úřady  

se povaţují obce, obecní úřady s rozšířenou a přenesenou působností, kraje a dotčená 

ministerstva, především pak Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ţivotního prostředí  

jako ústřední vodoprávní úřady v rámci svých kompetencí a nakonec i újezdní úřady na území 

vojenských újezdů a Česká inspekce ţivotního prostředí. 

Ústřední vodoprávní úřad 

Pod ústřední úroveň řadíme dotčená ministerstva. V oblasti vodohospodářské politiky  
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jsou kompetence rozděleny mezi pět ministerstev (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 

ţivotního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany), 

kterých se tato problematika dotýká.  

Základní působnost je dána Ministerstvu zemědělství, jakoţto ústřednímu 

vodoprávnímu úřadu. Do jeho kompetence spadá zákonem stanovená tzv. zbytková 

působnost, která se týká těch úkonů státní správy, u kterých není působnost dána taxativně 

jiným ministerstvům. Například Ministerstvu ţivotního prostředí náleţí ochrana  

nad mnoţstvím a jakosti vod, zjišťováním a hodnocením stavu vod, zneškodňováním havárií, 

ochranou před povodněmi, plnění úkolů ze vztahu k Evropské unii v oblasti ochrany vod  

a vodního hospodářství atd. Dále také toto ministerstvo naplňuje své kompetence  

ve vodohospodářství prostřednictvím správců vodních toků (pět podniků Povodí, Lesy ČR  

a Zemědělská vodohospodářská správa). 

Pod Ministerstvo zdravotnictví spadají pravomoce týkající se například povrchových 

vod vyuţívaných ke koupání. Ministerstvo dopravy řeší oproti tomu ze své kompetence věci 

týkající se uţívání povrchových vod k plavbě.  

V neposlední řadě se jedná i o Ministerstvo obrany, a to v rámci výjimky, v souvislosti 

se správou území vojenských újezdů, kde činnosti spojené s vodním hospodářstvím zajišťuje 

právě Ministerstvo obrany a dále újezdní úřady, které disponují působností, shodující  

se s působností obecních a krajských vodoprávních úřadů. [21] 

Krajské úřady 

Do působnosti krajských úřadů patří zejména vydávání stanovisek k zásadám 

územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností; dále se dle vodního 

zákona vyjadřují ke stavbám, které svým postavením či účelem ovlivňují nakládání s vodami, 

ochranu vod či zabezpečení proti povodním.  

Spolu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem ţivotního prostředí rozhodují  

ve věcech vod leţících na státních hranicích. Pokud by rozhodnutí o hraničních vodách mělo  

za důsledek například změněný průběh státní hranice, musí příslušné krajské úřady 

spolupracovat i s Ministerstvem vnitra. 
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Jsou oprávněni jednat v případech mimořádných či krizových situací, zejména  

při nedostatku vody a při haváriích, které přesahují území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností či moţnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti. 

Spolupracují s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování plánů 

oblastí povodí a jejich plnění. Krajské úřady mohou vyţádat pro případnou spolupráci  

na vodních plánech či při provádění kontroly spolupráci odborných subjektů, subjektů 

sledujících jakost a zdravotní nezávadnost vod, orgánů ochrany přírody, sdruţení občanů 

působících na úsecích ochrany ţivotního prostředí, rybářství, atd. 

Ukládají opatření ve veřejném zájmu, kontrolují provádění technicko-bezpečnostního 

dohledu nad vodními díly, rozhodují o zařazení vodního díla do daných kategorií. Stanovují 

způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod podzemních a povrchových a společně  

se správcem povodí připravují rozhodnutí o určení správce drobného vodního toku. 

V neposlední řadě při manipulaci s odpadními vodami povolují vypouštění těchto vod 

do vod povrchových a to podle míry znečištění a také v návaznosti na počet ekvivalentních 

obyvatel
2
 (dále jen EO). Dále povolují vypouštění odpadních vod z těţby a zpracování 

uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečných látek, 

atd. 

Obecní úřady  

Obecní úřady upravují, omezují či zakazují dle vodního zákona obecné nakládání 

s povrchovými vodami a to v tom případě, jestliţe nejde o výše zmiňované vody či vodní 

toky, tvořící státní hranici. 

Pověřené obecní úřady povolují pro potřeby domácností odběr či jiné nakládání 

s povrchovými nebo podzemními vodami. Výjimku tvoří vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových nebo podzemních, zřizovaní, změny a odstraňování vodních děl, které s tímto 

odběrem souvisejí.  

                                                 

2
 Ekvivalentní obyvatel udává hodnotu vyprodukované znečištění odpadních vod vyprodukovanou 

producentem znečištění, zpravidla tedy jednou osobou za den. 
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Vyjadřují a vydávají rozhodnutí v těch případech, kdy je v jejich kompetenci 

povolování vodních děl či děl, která na vodní dílo přímo navazují. Vydávají souhlas  

ke stavbám či terénním úpravám v záplavových územích. 

Státní podniky 

Dále je důleţité se zmínit o správě významných vodních toků, která je svěřena  

státním podnikům Povodí. Jde o podniky Povodí Labe, Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí 

Ohře a Povodí Vltavy. Jejich základní činností je řízení, koordinace, organizace a správa 

jednotlivých oblasti povodí. Jejich pravomoce a činnosti se řídí vodním zákonem a dále 

Zákonem č. 305/2000 Sb., o povodích, ve znění pozdějších předpisů. 

Česká inspekce životního prostředí 

Tento orgán především vykonává dozor nad fyzickými a právnickými osobami 

v rámci dodrţování povinností stanovených vodním zákonem. Kontrolují tedy nakládání 

s povrchovými nebo podzemními vodami, ochranu vod, provozování plavby a dále kontrolují 

zařízení, jeţ jsou určena k zneškodňování znečištěných odpadních vod a zařízení,  

jeţ vypouštějí odpadní vody do vod povrchových či podzemních. 

Mezi její pravomoce náleţí i příkazy k odstranění a nápravě nedostatků, zjištěných  

při kontrolách. Nařizují zastavení výroby, jestliţe je při její činnosti výrazně ohroţen veřejný 

zájem či ochrana ţivotní prostředí, a to aţ do doby odstranění daných příčin. Řídí se vodním 

zákonem. 

2.1.2 Veřejné vodovody a kanalizace 

Veřejné vodovody a kanalizace jsou jedním z pododvětví národního hospodářství. 

Toto jejich zařazení určuje i jejich důleţitost a vyhraněnost jak pro obyvatele,  

tak i pro orgány, jeţ se při své činnosti s problematikou vod střetávají. Obor vodovodů  

má především v péči zásobování pitnou vodou, a s tím spojené další činnosti, potřebné  

pro správný chod vodárenských soustav Odvádění a čištění odpadních vod z domácností  

a ostatních znečišťovatelů zajišťuje obor kanalizací. 
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2.1.2.1 Vodovody 

Mezi základní veřejné sluţby poskytované občanům ČR patří především dodávky 

pitné vody. Spotřeba vody má od roku 1989 v ČR klesající tendenci. Specifická spotřeba vody 

v domácnostech v roce 1989 oscilovala kolem 170 litrů na 1 osobu na 1 den. V roce 2000 

klesla specifická potřeba na 129 litrů na 1 osobu na 1 den, a v roce 2009 se tato potřeba 

sníţila na 114 litrů na 1 osobu a 1 den. [18,26] 

Dalším moţným faktorem pro srovnání spotřeby je i specifická hospodářská potřeba 

vody, která v sobě zahrnuje mnoţství vody za jednotku času připadající na jednoho obyvatele,  

a zároveň i na jednotku charakterizující objem vody vyrobené. V roce 2004 byla celková 

spotřeba vyrobené vody 211 litrů na 1 osobu na 1 den, coţ představuje pokles o 47,4 % oproti 

roku 1989, kdy specifická potřeba vody vyrobené činila a 401 litrů na 1 osobu  

na 1 den.[21] 

ČR patří mezi státy s dostatkem vodních zdrojů pro veřejné vodovody. I přes  

toto pozitivum ale existují lokální potíţe a to například v extrémních klimatických situacích. 

Hlavní problém v zásobování pitnou vodou spočívá především v nesouladu mezi prostorovým 

rozmístěním daných vodních zdrojů v návaznosti na spotřebiště.  Řešení takto vzniklých 

problémů je ovšem velmi finančně náročné. V takových případech jde především  

o vybudování velkých vodních nádrţí, úpraven vody, přenosných a distribučních soustav. 

Tab. 2.1: Vývoj vybraných ukazatelů v zásobování pitnou vodu v ČR  

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

Voda vyrobená (v tis. m
3
) 720 196 698 850 698 673 682 804 667 114 

Voda fakturovaná (v tis. m
3
) 543 472 531 620 528 070 531 697 516 475 

Počet vodovodů 4 162 4 454 4 411 4 460 4 449 

Délka vodovodní sítě (km) 68 159 69 358 69 435 70 539 72 167 

Počet obyvatel zásobovaných vodou 9 346 342 9 376 299 9 482 679 9 525 078 9 664 179 

Počet obyvatel zásobovaných vodou  

v % 91,6 91,6 92,4 92,3 92,7 

Zdroj: [18], vlastní zpracování 

Tab. 2.1 zachycuje jak spotřebu vody, tak k tomu potřebné technické vybavení,  

do něhoţ spadá například počet vodovodů či délka vodovodní sítě. Srovnání ukazatelů  

je zobrazeno za pětileté období let 2004 aţ 2008.  Z prvního ukazatele, označeného jako voda 
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vyrobená je vidět, ţe výroba vody se stále sniţuje. Příčinou tohoto vývoje je souvislost 

s klesající celkovou spotřebou vody v důsledku růstu cen vodného a stočného, a ke sniţování 

výdajů na spotřebu obyvatel v rámci jejich realizovaných úspor.  

Stejně jako u ukazatele mnoţství vyrobené vody je i u druhého ukazatele v tabulce 

nazvaného voda fakturovaná patrna její sniţující se tendence. Postupné sniţování je ovšem 

niţší v porovnání s ukazatelem vody vyrobené. To je především důsledkem zlepšující  

se úrovně dodávek pitné vody s niţšími ztrátami vody cestou ke spotřebiteli. 

2.1.2.2 Kanalizace 

Stejně tak jak je důleţité přivést pitnou vodu do obydlí obyvatel, je důleţitý  

i její odtok a následné vyčištění. V roce 2004 ţilo v ČR v domech připojených na kanalizaci 

pro veřejnou potřebu celkově 77,9 % obyvatelstva, v roce 2008 bylo napojeno jiţ 81,1 %.  

Nejvyšší podíl obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2004 vykazovalo hlavní město Praha 

a to celkově 99,5 %; toto prvenství drţí město dodnes.
3
  Další údaje, týkající  

se odkanalizování objektů jsou obsaţeny v tab. 2.2. 

Tab. 2.2: Vývoj vybraných ukazatelů odkanalizování a čištění odpadních vod v ČR 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

Obyvatelé napojení na kanalizaci 7 946 828 8 099 157 8 214 734 8 344 223 8 459 215 

Obyvatelé napojení na kanalizaci v % 77,9 79,1 80 80,1 81,1 

Čistírny odpadních vod 2 006 1 994 2 017 2 065 2 091 

Vypouštěné odpadní vody  

do kanalizace (v tis. m
3
) 539 697 543 379 541 939 519 331 508 852 

Vyčištěné odpadní vody (v tis. m
3
) 509 682 513 911 510 280 497 581 485 029 

Podíl vyčištěných odpadních vod  

k vypouštěným v % 94,4 94,6 94,2 95,8 95,3 

Zdroj:[18], vlastní zpracování 

 

2.2 Vodohospodářská politika regionů 

Tato podkapitola je zaměřena na vodohospodářskou politiku krajů v ČR a regionů 

                                                 

3
 Stav je uveden k 24. 11 2009. 
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soudrţnosti; blíţe pak Regionu soudrţnosti Střední Morava s příkladovým uvedením vyuţití 

finančních prostředků z fondů EU. 

2.2.1 Vodohospodářská politika regionů soudržnosti 

Regiony soudrţnosti jako takové nemají vymezeny přímo pravomoce a ani potřebné 

kompetence k provádění vodohospodářské politiky, avšak čerpají finančních prostředků  

ze strukturálních fondů EU na realizaci svých projektů. 

V Regionálních operačních programech, jeţ si jednotlivé regiony rozpracovávají,  

se investice do vod především vyskytují v programech zabývajících se ţivotním prostředím, 

a dále například i v prioritních osách integrovaného rozvoje a obnovy regionu. Především  

pak rozvoje venkova, kde v posledních šesti letech dochází k stále častějšímu budování 

malých ČOV pro potřeby obce. Finanční prostředky vynaloţené na nakládání s vodami  

se v jednotlivých regionech značně liší a to podle specifických potřeb daného území.  

Velkým problémem u čerpání investic z fondů je jejich vysoká byrokratická náročnost. 

Z osmi prioritních os je  nejvyšší čerpání finančních prostředků na programy zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizik povodní. Z téměř 2 miliard EUR, které EU 

vyčlenila na vodohospodářské stavby, bylo po dvou letech po vytvoření nového operačního 

programu, tedy ke konci roku 2008 vyuţito jen 200 miliónů Kč, coţ dělá necelých  

10 % z celkové částky. [30] 

Do konce roku 2009 bylo na projekty  vynaloţeno pouze 12 % finančních prostředků 

ze strukturálních fondů, přičemţ skutečně zrealizováno a proplaceno bylo ke konci roku 2009 

jen necelých 5 % z plánované částky. Primární příčina tkví v komplikovaných, nepřehledných 

a striktních podmínkách pro přidělení dotace, které některé regiony výrazně znevýhodňují  

a některé zcela vylučují ze schvalovacího procesu.  

Patrně největším problémem při financování ze strukturálních fondů je jejich neúplné 

pokrytí nákladů na projekty, nejvýše do 85 % z celkových nákladů na projekt. Podmínkou  

pro úspěšnou realizaci je tedy spolufinancování z veřejných zdrojů. Finanční prostředky  

je navíc nutné zajistit předem, k proplacení dochází postupně s velkým časovým zpoţděním. 

[30] 
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Tab. 2.3: Vybrané ukazatele v zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění 

odpadních vod za regiony soudržnosti v roce 2008 

Region 

soudržnosti 

Vody v m
3
 Podíl obyvatel 

zásobovaných vodou 

v % 

Odpadní vody v m
3
 Podíl obyvatel 

napojených            

na kanalizaci v % vyrobená fakturovaná vypuštěné vyčištěné 

Střední Čechy 49 511 48 727 83,1 (1 011 440 os.) 75 803 75 272 67,3 (818 988 os.) 

Jihozápad 70 340 55 983 88,0 (1 057 152 os.) 111 290 106 116 81,2 (975 328 os.) 

Severozápad 81 611 59 012 95,6 (1 092 051 os.) 84 006 81 758 83,9 (958 856 os.) 

Severovýchod 95 235 71 194 91,9 (1 380 627 os.) 156 807 121 956 70,5 (1 059 573 os.) 

Jihovýchod 95 378 78 581 95,1 (1 576 634 os.) 83 710 75 248 86,1 (1 427 695 os.) 

Střední Morava 62 586 51 814 89,1 (1 099 026 os.) 126 170 119 870 80,5 (993 020 os.) 

Moravsko-

Slezsko 
87 799 65 553 97,8 (1 222 550 os.) 70 040 64 510 81,0 (1 012 126 os.) 

Hl. město Praha 125 438 84 832 100 (1 224 700 os.) 103 391 103 391 99,0 (1 213 630 os.) 

Zdroj:[18], vlastní zpracování 

Zásobování pitnou vodou, jak je patrno z  tab. 2.3, je na většině území ČR zajištěno  

na dobré úrovni. Problémem ale nadále zůstává technický stav starších vodovodních rozvodů 

a to především u větších, a zároveň i u historických měst, a stává se tak příčinou vysokých 

ztrát vody v dodávajících vodovodních systémech.  

V některých regionech jsou jiţ delší dobu zaznamenávány nedostatečné zdroje pitné 

vody. Zprvu se tyto problémy řešily samy sníţením spotřeby u odběratelů po cenových 

deregulacích. Jedinou, z krátkodobého hlediska proveditelnou moţností zásobování takto 

postiţených regionů je zásobování pitnou vodou dopravou vody z ostatních (sousedních) 

regionů. Z dlouhodobého hlediska je však nutná investice do rozšíření kapacit a především  

do celkové rekonstrukce. 

Závaţným problémem všech regionů v ČR, a především tedy jejich venkovských 

oblastí je nedostatečně rozvinutý systém kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod,  

coţ je příčinou vysokého stupně znečištění vodních toků. Avšak stejně jako v jiných oblastech 

dochází i v oblasti nakládání se znečištěnými vodami k značnému zlepšení a to právě díky 

moţnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU. 

2.2.1.1 Region soudržnosti Střední Morava 

Stejně jako jiné regiony, vyuţívá finanční pomoci jak ze státních programů,  

tak ze strukturálních fondů EU, Region soudrţnosti Střední Morava rozpracovává stejně  
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jako jiné regiony své Regionální operační programy právě především pro čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů EU na období let 2007 aţ 2013.  

Od počátku roku 2007 byly na území regionu realizovány investice na ochranu 

ţivotního prostředí, jejichţ celkový objem se však v průběhu času sniţoval, a to především 

v rámci Zlínského kraje. Prioritními cíli těchto investic bylo především obecně zlepšení 

nakládání s odpadními vodami. Od roku 2010 zejména roste význam investic  

pro účely efektivního odpadového hospodářství. 

V rámci investic na ochranu ţivotního prostředí byly v letech 2002 aţ 2004 v regionu 

finanční prostředky, určené pro nakládání s odpadními vodami, vyčísleny na 2.533. 640,- Kč, 

přičemţ nejvyšší finanční prostředky ve sledovaném období byly poskytnuty v roce 2003 

Olomouckému kraji, oproti tomu nejniţší finanční prostředky byly ve stejném roce 

poskytnuty kraji Zlínskému. V rámci ochrany ţivotního prostředí vznikly i neinvestiční 

náklady, které ve sledovaném období dosáhly výše 813.544,- Kč. Celkový objem 

neinvestičních nákladů v čase výrazně kolísá, ve Zlínském kraji pak tento vývoj vykazuje 

stále sestupný trend. 

Této finanční pomoci se především vyuţívá i ve spojení s jinými investičními akcemi, 

které je nutné pro funkci vodovodních a kanalizačních síť napojit.  

Například v programu rozvoje venkova byly zahájeny investiční akce výstavby 

veřejných vodovodů a kanalizací, spojených s úpravou a rekonstrukcí sportovních center 

v obcích Grygov, Přáslavice či Sobotín. 

Z právě zahájených či postupujících programů, které pro svou realizaci vyuţívají 

finanční prostředky jak z programů ČR, tak z fondu EU, jde například o projekt Rekonstukce 

a modernizace penzionu Helios a vybudování wellness centra a víceúčelového hřiště na jihu 

Moravy. V něm se jedná o stavební práce, mimo jiné právě zaměřené i na výstavbu 

venkovního vodovodu a venkovní kanalizace. Celková hodnota zakázky by měla dosáhnout 

výše 57 milionů Kč. Dále jde například o veřejnou zakázku na realizaci stavby modernizace 

koupaliště se sportovním zázemím v obci Zděchov, v níţ jsou zahrnuty i náklady  

na vybudování kanalizace a jímky na vyváţení odpadních vod.  Celková hodnota tohoto 

projektu činní přibliţně 16 milionů Kč.  
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Tab. 2.4: Vývoj vybraných ukazatelů v zásobování pitnou vodou v regionu soudržnosti 

Střední Morava 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

Voda vyrobená (v tis. m
3
) 71 092 66 263 66 692 64 926 62 586 

Voda fakturovaná (v tis. m
3
) 55 223 53 701 53 408 52 796 51 814 

Počet vodovodů 350 331 335 327 333 

Délka vodovodní sítě (km) 7 598 7 683 7 755 7 803 7 900 

Počet obyvatel zásobovaných vodou 1 072 236 1 076 335 1 090 826 1 092 336 1 099 026 

Počet obyvatel zásobovaných vodou  

v % 87,4 87,5 88,7 88,8 89,1 

Zdroj:[18], vlastní zpracování 

Tab. 2.4 ukazuje vývoj vybraných ukazatelů za léta 2000 aţ 2008. Oba dva první 

ukazatele vody vyrobené a fakturované znázorňují obecnou celorepublikovou tendenci 

k sniţování spotřeby vod. Dále je vidět, ţe tento region se stejně jako další regiony v ČR 

potýká s problémy, jako jsou vysoké ztráty v dodávkách pitné vody k odběratelům  

a to především z důvodu zastaralé vodovodní síti a tím pádem častějším haváriím 

v dodávkách. 

Další klesající tendenci znázorňuje i ukazatel počtu vodovodů. Toto postupné 

sniţování je zapříčiněno reorganizací a slučováním roztříštěné vodovodní struktury. Další tři 

ukazatelé mají jiţ zvyšující se tendenci, která odráţí zlepšování technické vybavenosti 

v regionu. 

Tab. 2.5: Vývoj vybraných ukazatelů v odkanalizování a čištění odpadních vod 

v regionu soudržnosti Střední Morava 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

Obyvatelé napojení na kanalizaci 925 287 942 328 955 206 973 548 993 020 

Obyvatelé napojení na kanalizaci v % 75,4 76,6 77,7 79,1 80,5 

Čistírny odpadních vod 199 209 208 203 209 

Vypouštěné odpadní vody do kanalizace 

(v tis. m
3
) 61 245 59 242 56 965 56 350 54 222 

Vyčištěné odpadní vody 58 441 56 066 51 588 53 841 51 446 

Podíl vyčištěných odpadních vod  

k vypouštěným v % 95,4 94,6 91,2 95,5 94,9 

Zdroj:[18], vlastní zpracování 

Ukazatele v odkanalizování a čištění odpadních vod znázorňuje tab. 2.5.  

V ní je zřejmé, jak ve vybraných letech 2004 aţ 2008 dochází k zvyšování počtu obyvatel 
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napojených na kanalizaci v regionu soudrţnosti Střední Morava. Předpokládá se,  

ţe tento trend bude i nadále pokračovat. Stejně tak jako u předchozí tab. 2.4 a ukazatelů vody 

vyrobené a vody fakturované, dochází ke sniţování mnoţství vypouštěné odpadní vody  

do kanalizace a to díky úsporám ve spotřebě vod a na to navazujícímu i vypouštění odpadních 

vod. Poslední ukazatel poměru vyčištěných odpadních vod k vypuštěným má kolísavou 

tendenci. Pohybuje se v procentním rozmezí sledovaných let od 91,2 % v roce 2006  

aţ k 95,5 % v roce 2007. 

2.2.2 Vodohospodářská politika krajů 

Kraje, vyjma kompetencí krajských úřadů ve státní správě, zabezpečují zpracování  

a dále i schvalování daných plánů rozvoje území. Další kompetence krajů jsou popsány 

v podkapitole 2.1.1. 

V rámci srovnání krajů, ať uţ ve spotřebě pitné vody a na ní navazujících ukazatelů, 

tak i v rámci ukazatelů vyjadřující odvod a čištění odpadních vod, existují značné rozdíly.  

Ty jsou dány nejenom rozdílnými místními podmínkami, ale také úrovní a zastaralostí 

vodovodního či kanalizačního vedení, jeţ příslušné kraje vyuţívají. 

Tab. 2.6: Vybrané ukazatele v zásobování pitnou vodu v krajích za rok 2008 

 

Vody v m
3
 

Počet 

vodovodů 

Délka 

vodovodní 

sítě v km 

Podíl obyvatel 

zásobovaných 

vodou v % 
Kraj 

 
vyrobená fakturovaná 

Středočeský 49 511 48 727 672 9 539 83,1 (1 011 440 os.) 

Jihočeský 37 018 28 824 661 5 886 92,2 (585 174 os.) 

Plzeňský 33 322 27 159 486 3 938 83,4 (471 978 os.) 

Karlovarský 22 399 16 638 133 2 013 97,5 (300 974 os.) 

Ústecký 59 212 42 374 294 6 414 94,8 (791 077 os.) 

Liberecký 30 664 21 198 231 3 594 88,3 (384 727 os.) 

Královéhradecký 33 461 25 337 221 4 887 91,3 (505 389 os.) 

Pardubický 31 110 24 659 198 4 384 95,5 (490 511 os.) 

Vysočina 26 207 23 156 675 5 385 92,8 (477 352 os.) 

Jihomoravský 69 171 55 425 274 7 144 96,1 (1 099 282 os.) 

Olomoucký 30 396 26 290 186 4 230 88,4 (567 307 os.) 

Zlínský 32 190 25 524 147 3 670 90,0 (531 719 os.) 

Moravskoslezský 87 799 65 553 269 7 349 97,8 (1 222 550 os.) 

Hl. město Praha 125 438 84 832 2 3 679 100 (1 224 700 os.) 

Zdroj:[18], vlastní zpracování 
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Součástí tab. 2.6 jsou údaje o dodávané pitné vodě z veřejných vodovodů za rok 2008. 

Z ní je zřejmé, ţe nejvíce vody vyrobené je v hlavním městě Praze, zároveň  

jsou zde ale i největší ztráty vyplývající z  porovnání  vody vyrobené a fakturované. Tento 

stav je zapříčiněn především zastaralým vodovodním systémem, který je v Praze vyuţíván.  

Tyto praţské vodovodní sítě mají vysoké ztráty, které se týkají úniku vody při cestě  

od výrobce k spotřebiteli. Alarmující stav praţských vodovodů a kanalizací značí i v průměru 

roku 2008 dvě havárie vodovodních řadů denně. 

Poslední ukazatel z tab. 2.6 značí počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou  

ať uţ v procentním vyjádření, či v absolutních číslech. Nejlépe si v tomto porovnání vede 

hlavní město Praha, kde je pitnou vodou z veřejných vodovodů zásobováno téměř 100 % 

obyvatel. Oproti tomu nejniţší počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou 

v celorepublikovém srovnání je v kraji Středočeském, pitnou vodu zde nemůţe či nechce 

odebírat 205 695 obyvatel. Na dalších dvou posledních místech se pak umístil i kraj Plzeňský, 

kde je zásobeno pitnou vodou jen 83 % obyvatel a dále kraj Liberecký, kde pitnou vodu 

z veřejných vodovodů má 88,3 % obyvatel. 

Tab. 2.7: Vybrané ukazatele v odkanalizování a čištění odpadních vod v krajích  

za rok 2008 

 

Kraj 

Odpadní vody v m
3
 Podíl vyčištěných 

odpadních vod  

k vypuštěným v % 

ČOV 

Podíl obyvatel 

napojených  

na kanalizaci v % vypuštěné vyčištěné 

Středočeský 75 803 75 272 99,3 404 67,3 (818 988 os.) 

Jihočeský 55 803 53 348 95,6 264 85,2 (540 718 os.) 

Plzeňský 55 487 52 768 95,1 170 76,8 (434 610 os.) 

Karlovarský 49 238 49 041 99,6 87 90,4 (278 931 os.) 

Ústecký 34 768 32 717 94,1 176 81,5 (679 925 os.) 

Liberecký 63 082 61 000 96,7 77 68,2 (296 993 os.) 

Královéhradecký 39 117 36 379 93,0 110 73,1 (404 511 os.) 

Pardubický 54 608 51 113 93,6 93 69,7 (358 069 os.) 

Vysočina 40 689 34 464 84,7 141 83,8 (430 844 os.) 

Jihomoravský 43 021 40 784 94,8 197 87,2 (996 851 os.) 

Olomoucký 74 948 71 875 95,9 123 76,5 (490 855 os.) 

Zlínský 51 222 47 995 93,7 86 85,0 (502 165 os.) 

Moravskoslezský 70 040 64 510 92,1 137 81,0 (1 012 126 os.) 

Hl. město Praha 103 391 103 391 100,0 26 99,0 (1 213 630 os.) 

Zdroj:[18], vlastní zpracování 
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Tab. 2.7 vyjadřuje ukazatele čištěných a odpadních vod a to jak v absolutních číslech 

za rok 2008, tak i v procentním vyjádření a to u podílu vyčištěných odpadních vod 

k vypuštěným, tak v podílu obyvatel napojených na kanalizaci.  

Z údajů o odpadních vodách je zřejmé, ţe stupeň vyčištěných odpadních vod 

k vypuštěným je na vysoké úrovni, a tím se ČR řadí mezi přední evropské země. Největší 

podíl vyčištěných vod k vypuštěným dosahuje dlouhodobě hlavní město Praha, se svými  

100 %. Dále Středočeský kraj a kraj Karlovarský, u kterých je procento vyčištěných vod vyšší 

99 %. Naopak nejniţší procento vyčištěných odpadních vod je v kraji Vysočina  

a dále v Moravskoslezském kraji. 

Počet ČOV odráţí kromě technické vybavenosti kraje i jeho velikost a počet obyvatel 

ţijících na daném území. Jestliţe by došlo k porovnání velikosti daného území k počtu 

čistíren, umístilo by se na první pozici město Praha se svými 26 ČOV, na druhém místě  

by pak skončil kraj Středočeský. 

Hlavní město Praha, stejně tak jako v jiných, jiţ předešlých ukazatelích, zaujímá první 

místo i v podílu obyvatel napojených na kanalizaci. V absolutním vyjádření jde o 1 213 630 

obyvatel, jeţ dělá 99 % obyvatel. Naopak nejniţší počet obyvatel napojených na veřejnou 

kanalizaci dlouhodobě vykazuje kraj Středočeský a Liberecký, u kterých procento napojených 

obyvatel nepřesahuje číslo 70. 

Obecně je moţné říci, ţe u všech krajů ČR včetně hlavního města Prahy rozvoj 

kanalizací dlouhodobě zaostává za rozvojem vodovodů. 

 

2.3 Vodohospodářská politika obcí 

2.3.1 Výkon státní správy 

Vodohospodářskou politiku obcí a s tím spojený výkon veřejné správy vymezuje 

především zákon o vodách a dále zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).  
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Tyto dva základní právní předpisy určují povolení odběru a jiné nakládání 

s povrchovými nebo podzemními vodami jednotlivými občany, kromě vypouštění odpadních 

vod do povrchových a podzemních vod, dále jde i o povolení zřízení či změny a zrušení 

domovních studen.  

Obce, jejich obecní úřady mají vyjma pravomocí zmíněných v podkapitole 2.1.1,  

dále v kompetenci i zřizování nebo i odstraňování vodních děl, souvisejících jak přímo  

tak i nepřímo s odběrem nebo s nakládáním s vodami. A s tím související i vydávání souhlasu 

ke stavbám nebo terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové 

poměry.
4
 

Pod výkon státní správy dále patří i zajištění veřejné sluţby, to je té činnosti 

provozovatele v oboru zásobování vodou a odkanalizování, kde obec není provozovatelem. 

Tato činnost přesahuje zajišťování běţných sluţeb a není smluvně zajištěna např. činností  

při ohroţení veřejného zdraví nebo ztrátou schopnosti stávajícího provozovatele zajišťovat 

dodávku vody a odvádění odpadních vod. [14, 15] 

2.3.2 Výkon samosprávy 

V samostatné působnosti obce především dbají o rozvoj vodovodů a kanalizací  

pro potřeby obce, včetně zapracování do závazné části územní dokumentace v souladu 

s plánem, který si obce zpracovávají pro dané časové období. Do samostatné působnosti obcí 

patří i vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se upravuje například náhradní 

zásobování vodou či odvádění odpadních vod.  

Jestliţe je obec vlastníkem vodovodní a kanalizační infrastruktury má povinnost 

zajistit její fungování a rozvoj. Tuto povinnost obce mohou zajišťovat samostatně, 

prostřednictvím dobrovolných svazků anebo na základě nájemních a provozních smluv, 

kterými pronajímají infrastrukturní majetek odborným organizacím. Smluvně mohou svěřit 

provozovateli téměř veškeré činnosti spojené s provozem a rozvojem infrastruktury, včetně 

uzavírání smluv s odběrateli anebo mohou činnost provozovatele omezit na technické  

a provozní úkony. 

                                                 

4
 Například jde o stavby k těţbě nerostných surovin, zřizování dálkového potrubí, sklady, skládky, které mohou 

ohrozit kvalitu vody. 
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2.3.3 Veřejné vodovody a kanalizace 

Tab. 2.8: Vybrané ukazatele vývoje technické vybavenosti ve vybraných obcích  

a dalších územních jednotkách 

 

Území 

Obce připojené  

na veřejný vodovod v % 

Obce připojené  

na kanalizační síť v % 

2000 2006 2000 2006 

ČR celkem 79,2 84,3 22,2 31,5 

Olomoucký kraj 82,3 89,5 22,5 37,9 

v něm okresy:         

Okres Jeseník  88,9 100,0 27,8 44,4 

Okres Olomouc 73,5 84,3 24,1 45,8 

Okres Prostějov 85,9 92,4 13,0 29,3 

Okres Přerov 86,6 91,8 26,8 41,2 

Okres Šumperk 80,3 85,2 26,2 37,7 

vybrané spádové obce:         

Jeseník  88,9 100,0 27,8 44,4 

Konice 90,0 95,0 10,0 10,0 

Lipník nad Bečvou 76,9 76,9 46,2 46,2 

Litovel 57,9 84,2 10,5 26,3 

Mohelnice 100,0 100,0 25,0 25,0 

Olomouc 75,0 83,3 27,8 58,3 

Přerov 83,3 92,6 16,7 31,5 

Šternberk 84,2 84,2 15,8 31,6 

Šumperk 75,0 79,2 29,2 41,7 

Uničov 77,8 88,9 55,6 66,7 

Zábřeh 76,0 84,0 24,0 40,0 

Zdroj:[18], vlastní zpracování 

Technická vybavenost obcí v regionu Střední Morava patří mezi základní 

charakteristiky určující ţivotní úroveň. Na rozdíl od občanské vybavenosti obce se základní 

ukazatele technické vybavenosti obce v roce 2006 výrazně zvýšily oproti srovnání s rokem 

2000. Jedná se především o rostoucí zájem obcí vybudovat připojení na veřejný vodovod  

a čistírnu odpadních vod a dále i přípojky na plyn. Například ve venkovských obcích 

Olomouckého kraje, v obcích do 3 000 obyvatel je veřejný vodovod zřízen jiţ v téměř 

devadesáti procentech. Dokonce například obce přimykající se k městu Mohelnice mají 

všechny venkovské obce napojení na veřejný vodovod. Naproti tomu pod krajským průměrem 

zaostávají obce, přimykající se například k městům Lipník nad Bečvou a Šternberk.  

Kde v šestiletém sledovaném období nedošlo k vybudování ani jednoho veřejného vodovodu 
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a u obcí přimykajících se k Lipníku nad Bečvou, dokonce ani k vybudovaní další kanalizační 

sítě. Dále pod krajským průměrem zaostává i v další kapitole probírané město Šumperk  

se svými 79,2 %.  

Stejně jako u zvyšující se tendence připojení obcí na veřejný vodovod je stejná situace 

i u obcí připojených na kanalizační síť. V rámci celé ČR bylo ke kanalizační síti napojeno jiţ 

31,5 % obcí. V porovnání s rokem 2000 jde o výrazný posun, který činí rozdíl 9,3 %.  

Dále bylo v roce 2006 v Olomouckém kraji napojeno na kanalizační síť s ČOV  

o 61 venkovských obcí více neţ v roce 2000. Nejvyšší podíl venkovských obcí připojených  

na kanalizační síť s ČOV bylo zaznamenáno ve spádové oblasti Uničov, a to 66,7. Oproti 

tomu nejniţší podíl byl ve spádové oblasti Konice, a to pouhých 10 % a dále Mohelnice  

s 25 %.  V těchto správních obvodech a dále i ve správním obvodu Lipník nad Bečvou nebyla  

za posledních 6 let připojena na kanalizaci ţádná další obec. Tyto zmíněné a další údaje 

týkající se připojení na veřejné vodovody a kanalizační sítě jsou součástí výše uvedené  

tab. 2.8. 

 

2.4 Legislativa v oblasti vodního hospodářství 

Legislativa v oblasti vodního hospodářství vytváří základní právní rámec pro činnosti 

vykonávané na úseku vodního hospodářství. Jejich základní úprava je podrobně specifikována 

v základních zákonech a prováděcích právních předpisech, týkajících se vod. 

2.4.1 Zákony 

Pro účely této diplomové práce se dále podrobněji budu věnovat dvěma zákonům  

a to Zákonu č. 254/2001 Sb. a Zákonu č. 274/2001 Sb. Další zákon úzce související  

s touto problematikou je například Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

a o změně některých souvisejících předpisů. 

Základním zákonem v oblasti vodního hospodářství je zákon o vodách (Zákon  

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů). 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, dále stanovuje podmínky  

pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových  
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a podzemních vod. Vytváří podmínky pro sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha  

a zajišťuje bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. 

V neposlední řadě tento zákon přispívá k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo 

závislých suchozemských ekosystémů.  

Do úpravy tohoto zákona spadají i právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, 

vztahy fyzických a právnických osob k vyuţívání povrchových a podzemních vod, jakoţ  

i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiţ výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu 

zajištění trvale udrţitelného uţívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany  

před účinky povodní a sucha. [21] 

Dále se jedná o zákon o vodovodech a kanalizacích (Zákon č. 274/2001 Sb.,  

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon především upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, 

výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací slouţících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakoţ  

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

Tento zákon se ovšem nevztahuje na malé vodovody a kanalizace
5
, na vodovody 

slouţící k trvalému rozvodu jiné neţ pitné vody a na oddílné kanalizace, slouţící k odvádění 

povrchových vod vzniklých odtokem sráţkových vod. V neposlední řadě se tento zákon 

nevztahuje na ty vodovody a kanalizace, na které není připojen alespoň jeden odběratel. [15] 

Oba tyto zákony nabyly účinnosti k 1. 1. 2002. Stejně jako u jiných zákonů dochází  

i v této oblasti k řadě novelizací, například Zákon č. 274/2001 Sb. byl novelizován celkem  

8 krát. 

2.4.2 Prováděcí předpisy 

Prováděcí předpis je právní předpis vydaný na základě konkrétního zákonného 

zmocnění a určený k upřesnění daného obsahu právní normy obsaţené v zákoně. Zejména  

se jedná o vyhlášky ústředních správních orgánů nebo nařízení vlády. Charakter prováděcího 

předpisu mají také nařízení kraje nebo obce, jeţ jsou vydávány radami těchto samosprávných 

                                                 

5
 Jedná se o vodovody a kanalizace, u nichţ je průměrná denní produkce niţší neţ 10 m

3
, nebo je-li počet 

fyzických osob trvale vyuţívajících vodovod nebo kanalizaci niţší neţ 50. 
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jednotek v přenesené působnosti státní správy.  

Jde především o tyto prováděcí předpisy k vodnímu zákonu:  

 vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření  

a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; 

 vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků  

a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků; 

 Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly; 

 Vyhláška č. 239/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod  

do povrchových; 

 Vyhláška č. 142/2005 Sb. o plánování v oblasti vod. 

 

V neposlední řadě je nutné se zmínit i o předpisech Evropského společenství. Jde o: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky, 

 směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, 

 směrnice Rady 75/440/EHS o poţadované jakosti povrchových vod určených k odběru 

pitné vody, 

 směrnice Rady 98/83/ES o kvalitě vody určené pro lidskou potřebu. 

Koncepce zahrnuje úkoly a potřeby v oblasti vodního hospodářství do roku 2010, 

včetně finančních nároků na zajištění strategických cílů. Cílem je splnění podmínek Směrnic 

Evropských společenství a zajištění preventivní protipovodňové ochrany. 
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3 ANALÝZA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V OKRESE 

ŠUMPERK 

Okres Šumperk se rozkládá na severu Moravy a je součástí Olomouckého kraje. 

Rozloha okresu činí 1 313,06 km
2
, počet obyvatel je 124 745

6
 osob, coţ udává hustotu 

zalidnění 95 obyvatel na 1 km
2
. Okres Šumperk sousedí na severu s okresem Jeseník,  

který byl zřízen, oproti ostatním okresům z roku 1960, dodatečně a to od 1. ledna 1996.
7
  

Na jihovýchodě pak okres Šumperk sousedí s okresem Olomouc, na východě s okresem 

Bruntál. Na západě a jihozápadě sousedí s Pardubickým krajem, a to s okresy Ústí nad Orlicí 

a Svitavy. Okres Šumperk se na severozápadu dotýká i státní hranice s Polskem. 

V okresu Šumperk se nachází celkem 77 obcí, z toho 8 obcí má statut města 

(Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Hanušovice, Loštice, Staré Město, Štíty, Úsov). 

3.1 Historie vodárenství na Šumpersku 

Základní ţivotní potřebou pro člověka je voda. Z tohoto důvodu byla města  

jiţ od svého počátku zakládána u vodních toků. Mezi takto vzniklá města patří i Šumperk, 

který byl zaloţen v sedmdesátých letech třináctého století poblíţ řeky Desné a řeky Moravy. 

S rozšířením města došlo dále také k osídlení tzv. Osady Temenice u Temenického potoka.  

I další rozvoj města je spojen s vodou jako takovou. Mezi hlavní bohatství města 

patřila řemesla, jako bylo plátenictví a soukenictví, která pro svůj chod v prvé řadě 

potřebovala velké mnoţství vodních zdrojů.  

Současně s vnitřním městem vyrůstalo i předměstí, ve kterém zajištění vody nebylo 

sloţité, protoţe tímto územím protékaly 2 potoky a i odpad náhonu Malého mlýna.  

Tento způsob zásobování města vodou a odvod odpadů postačoval aţ do sedmdesátých  

let 15. století. Poté došlo k vybudování vodovodu Jiřím Tunklem
8
. Voda byla vedena  

                                                 

6
 Údaje jsou čerpány z ČSÚ k 23. 11. 2009. 

7
 Do této doby patřilo toto území k okresu Šumperk. 

8 Rod Tunklů je starý moravský panský rod, jehoţ historie se datuje aţ do roku 1398. Na Severní Moravě patřil 

k známým rodům, jejichţ příchod například pro město Zábřeh byl spojen s největším rozvoje města do té doby.  
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z „Temenického vrchu“ dřevěným potrubím v délce asi 3 000 m. Nadmořská výška jímacího 

objektu zajišťovala dodávku samospádem. V roce 1577 byla nalezena první zmínka  

o odkanalizování města, a to ve zprávě o prodeji domu.
9
 O pár let později se také objevuje 

první zmínka o placení vodného. V ročních příjmech města jsou pak poplatky uvedeny  

ve výši 20 zlatých a 25 grošů, coţ znamená, ţe v dané době byly druhou nejvyšší příjmovou 

daní města.  

Koncem 18. století dochází k prudkému rozvoji města díky manufaktuře na výrobu 

manšestru a dušestru, která byla první svého druhu v rakouské monarchii. Takovýto rozvoj 

města v sobě také ale nesl zvýšenou spotřebu vody, coţ znamenalo provést renovaci  

ve vodárenství města. Tyto změny byly provedeny do roku 1793 a to přívodem vody 

z nedalekých Hraběšic. Náklady na tuto stavbu činily 1.766 zlatých. [1] 

Podstatnými změnami prošla i kanalizace města. V roce 1834 byl odkoupen 

obchodníkem Edlicherem hradební příkop v prostoru pod zámkem, s kterého pak vybudoval 

překrytý odpadní kanál svedený do Temenického potoka.  

Další významnou událostí byla výstavba první městské vodárny, která byla schválena 

na začátku roku 1883. Samotná vodárna byla uvedena do provozu 1. prosince 1883. Vodárna 

se stala prvním odborným zařízením města pro úpravu vody, měla stálé zaměstnance, budovy 

přidělené od městské rady a pro svůj provoz měla vydaný tzv. reglement od rady města.  

Při zvyšujícím se počtu obyvatel ovšem také bylo nutné začít s výstavbou čistírny 

odpadních vod. Protoţe díky vypouštění odpadních vod do Temenického potoka docházelo 

k jeho tzv. umrtvování.
10

 Konkurz na stavbu čistírny odpadních vod byl sice úspěšný,  

ale k jeho realizaci došlo aţ po skončení 1. světové války. 

Převáţná část dnešní kanalizace byla vystavěna ve třech etapách v letech 1961 aţ 1972 

a byla budována jako jednotná soustava. Tato síť, jejíţ páteř tvoří pět hlavních stok,  

má celkovou délku 75.267 m. Na okraji města v Temenici byla vybudována kanalizace 

oddílná, tj. splašková v celkové délce 3.963 m napojená na kanalizaci jednotnou a dešťová 

                                                 

9
 V ní je uvedeno, ţe ve městě je kanalizace mělká, částečně překrytá a majitelé domu, před kterými není 

překrytí provedeno, tak mají učinit. 
10 Jiţ v roce 1646 se objevuje v císařské zprávě zmínka o špatném stavu Temenického potoka díky vypouštění 

kanalizace z hradebního příkopu. Závěr této zprávy pak zněl: „ţe město je celkem zkaţené.“ 
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v celkové délce 5.170 m vyústěná do nejbliţších vodních toků. [1, 3] 

 

3.2 Vodopis okresu Šumperk 

Území okresu Šumperk se vyznačuje především dostatkem kvalitní pitné vody  

a to díky jejímu umístění pod pohořím Jeseníky. Mezi základní zdroje dodávky pitné vody 

patří podzemní zásoby Rašovského nasunutí a Mohelnické brázdy. 

Podzemní vody 

Podzemní vody patří mezi těţko obnovitelné přírodní zdroje. K znehodnocení těchto 

vod dochází nejčastěji po haváriích například i z velmi vzdálených míst. Návrat vody  

do přirozeného stavu je pak často nereálný, anebo se potýká s finančně a časově náročnými 

investicemi. 

Na území okresu patří mezi podstatné zdroje především podzemní vody v Mohelnické 

brázdě, jde například o prameniště Lesnice, Moravičany či Bohuslavice.  

Dále se na zmiňovaném území nachází dvě ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů,  

a to v Bludově a ve Velkých Losinách. 

Vodní toky 

Převáţná část území patří k úmoří Černého moře a dále k povodí Dunaje. Hlavním 

vodním tokem, který protéká celým okresem a který odvádí většinu povrchové vody z území, 

je řeka Morava. Morava pramení pod vrcholem Kralického Sněţníku v nadmořské výšce 

1 380 m nad mořem. V obci Malá Morava přijímá zleva první větší přítok a to vodní tok 

Malou Moravu. Dále před obcí Hanušovice dochází k vlévání vodního toku Krupá.  

O tři kilometry dále ještě řeka Morava přijímá řeku Branná. Řeka Morava má aţ po obec 

Postřelmov jen bystřinný charakter s velkým spádem a průměrným průtokem 5,96 m
3
/s. 

K vyššímu posílení řeky dochází aţ jejím dalším přítokem a to řekou Desná. 

Řeka Desná vzniká v Koutech nad Desnou a to spojením Divoké Desné a Hlučivé 

Desné, přitékající od Keprníku. Nejvýznamnějším přítokem řeky Desná je řeka Merta,  

jeţ pramení na svahu Vřesníku. 
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Řeka Morava dále pod obcí Leština přijímá po pravé straně řeku Sázavu. Moravská 

Sázava protéká okresem jen v dolní části svého toku. Pramení v Orlických horách  

pod vrcholem Bukové hory a odvodňuje Podorlickou pahorkatinu a Zábřeţskou vrchovinu. 

Největším přítokem Moravské Sázavy je říčka Březná, které pramení na svazích Jeřábu.  

U obce Mohelnice přibírá Morava řeku Mírovku, jeţ je malým a méně důleţitým tokem.  

Od obce Moravičany má řeka Morava průměrný průtok jiţ ve výši 16,8 m
3
/s.  

Coţ je ve srovnání s měřením průtoku u obce Postřelmov více neţ 10 m
3
/s. Řeka Morava 

opouští území okresu s průměrným průtokem 19 m
3
/s. 

Vodní nádrže 

Vodní zdroje, tedy převáţně umělého charakteru, byly budovány většinou od počátku 

minulého století, nejvíce ve 30. letech. Z těchto zdrojů se dnes jiţ vyuţívají pouze některé, 

především malé zdroje pro místní vodovody. Výjimku tvoří prameniště Luţe,  

které bylo rekonstruováno právě v 30. letech pro zásobení města Šumperka a slouţí svému 

účelu dodnes. Od 60. let minulého století byly budovány kapacitní zdroje pro zásobení nově 

vznikajících skupinových vodovodů z Koutů do města Šumperk, dále pak vodovod Mohelnice  

a Moravičany a později i vodovod Zábřeh.  

Vodní nádrţe, jak na území okresu, tak i obecně můţeme rozdělit na přirozené  

a umělé, tedy vzniklé lidskou činností. Rašelinová, krasová či jiná jezera a jezírka mají 

v Šumperském okrese malou rozlohu, větších rozměrů dosahuji jen některé rybníky,  

mezi něţ patří Brassův rybník ve městě Zábřeh o rozloze 7,4 ha, Dolnolibinský rybník u obce 

Libina o rozloze 11-ti ha, dále rybník Sudkovský s rozlohou 7,7 ha a největším rybníkem  

na území okresu je rybník Polický o rozloze 13 ha. 

Na území okresu jsou dále vybudovány dvě vodní nádrţe tzv. přehradního typu  

a to Nemilka o rozloze 20 ha, a pak také nádrţ Dlouhé Stráně, která je tvořena dvěma vodními 

nádrţemi u přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně u obce Kouty nad Desnou.  

Obě vodní nádrţe mají rozlohu přes 31,5 ha. Přičemţ dolní nádrţ je o 1 ha větší. 

Vodní nádrţe v řece Moravě vniklé těţbou štěrkopísku a štěrku, tvoří největší nádrţe 

v dané oblasti okresu. Patří mezi ně jezera u města Mohelnice s celkovou plochou větší  

jak 100 ha a s hloubkou v některých místech hlubší 24 m. 
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Vlastní výroba vody je u vodovodu Kouty – Šumperk zajišťována úpravou povrchové 

vody a zbytek vodovodů tvoří čerpání vody z podzemních zdrojů bez úpravy pouze 

s hygienickým zabezpečením. [7] 

Vodní zdroje na tomto území poskytují středně tvrdou vodu, která se svou kvalitou 

blíţí limitům kojenecké vody.  

Tab. 3.1: Úpravny vody a vodovody v okrese Šumperk v roce 2008 

Úpravny vody Skupinové vodovody Jednotlivé vodovody 

Kouty nad Desnou Šumperk Dolní Studénky, Králec 

Rapotín Zábřeh Hraběšice 

Lesnice Mohelnice Hněvkov 

Moravičany Třeština - Stavenice Studená Loučka 

  Klopina - Veleboř Hanušovice 

  Bílá Lhota Hynčice 

    Staré Město 

    Ruda nad Moravoou 

    Olšany 

    Oskava 

Zdroj:[28], vlastní zpracování 

Tab. 3.1 zobrazuje jednotlivé úpravny vody a dále vodovody nacházející  

se na území okresu Šumperk. Největší úpravnou vody na území okresu je úpravna vody 

v Koutech nad Desnou, jejíţ součástí je i přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. 

Samostatné vodovody jsou v obcích Hanušovice, Hněvkově, Hraběšicích, Hynčicích, 

Olšanech, Rudě nad Moravou, Starém Městě a Studené Loučce. 

Skupinový vodovod Šumperk zásobuje kromě Šumperka i obce, jimiţ jsou Loučná 

nad Desnou, Kouty nad Desnou, Velké Losiny, Sobotín, Rapotín, Petrov nad Desnou, 

Vikýřovice, Bludov a Olšany. Tento vodovod je zásobován ze čtyř na sobě nezávislých zdrojů 

a to z Hučivé Desné a z Koutů nad Desnou, u nich jde o povrchovou vodu.  

Další dva zdroje vody jsou z podzemních vod na Luţích a v Olšanech. 

Skupinový vodovod Zábřeh odebírá podzemní vodu z vrtů v Olšanech, Lesnici  

a Růţového údolí a zásobuje kromě Zábřehu také Vyšehoří, Postřelmůvek, Leštinu, Lesnici, 

Jestřebí, Pobučí, Javoří, Rovensko, Svébohov, Jedlí, Cromeč, Krchleby, Maletín a Nemili. 
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Skupinový vodovod Mohelnice je zásobován ze zdrojů podzemní vody Moravičan  

a dodává pitnou vodu, jak tedy do Mohelnice, tak i do jejích místních částí Křemačov, Květín, 

Libivá, Podolí, Újezd a dále do obce Řepová, Mírov, Moravičany, Doubravice, Mitrovice, 

Loštice, Vlčice a Ţadlovice. Další skupinový vodovod Třeština - Stavenice je napojen  

na vodní zdroje obce Dubicko.  

Poslední v tabulce ze zmíněných vodovodů jsou samostatné vodovody,  

které jsou v provozu pro obce Oskava, Klopina, Leština, Dolní Studénky, Bílá Lhota. 

Největším odběratelem na území okresu je akciová společnost Vodohospodářská 

zařízení Šumperka a. s.,
11

 která byla zaloţena celkem šesti městy a 20 obcemi.  

Ta je odběratelem vody z dvanácti vodovodů, z toho čtyř skupinových. 

Tab. 3.2: Výroba a dodávka pitné vody v okrese Šumperk v roce 2009 

Ukazatel Jednotky 

Počet úpraven vody 4 

Počet zdrojů 23 

Počet čerpacích stanic 38 

Počet vodojemů 51 

Celková kapacita vodojemů 36 625 m
3
 

Délka přívodních řádů 114 km 

Délka rozvodných řádů 498 km 

Počet vodovodních přípojek 14 187 ks 

Délka vodovodních přípojek 141,9 km 

Obyvatelstvo zásobené vodou  82 820 osob 

Mnoţství vyrobené pitné vody 5 291 tis. m
3
 

Zdroj:[28], vlastní zpracování 

V tab. 3.2 jsou znázorněny ukazatelé týkající se výroby a dodávky pitné vody  

za rok 2009. První čtyři ukazatelé jsou spíše stálými a k jejich změnám docházelo nejvíce 

před rokem 2001, kdy došlo k rekonstrukci úpraven vody a jejich jednotlivých zdrojů. 

Zbývající ukazatele se průběţně v meziročních srovnáních mění a to především podle počtu 

trvale bydlících občanů v okrese Šumperk. 

                                                 

11
 Pod společnost Vodohospodářské zařízení Šumperk, a. s. se řadí města Šumperk, Staré Město pod Sněţníkem, 

Kouty nad Desnou, Zábřeh, Mohelnice, Loštice, Vlčice a Mírov. 
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Údaje, které se týkají přímo vody vyrobené, jsou součástí tab. 3.3. V ní je viditelný 

pokles výroby vody v meziročních srovnáních. Tato klesající tendence není zapříčiněna 

sniţujícím se počtem obyvatel, protoţe co se týče počtu napojených obyvatel na vodovodní 

síť, tak tento počet stále stoupá. Tato klesající tendence je stejně jako v celé České republice 

zapříčiněna především úsporou vod v domácnostech, například i přes nákupy energeticky 

nenáročných spotřebičů či vyuţívání stále ve větší míře vlastních studní. 

Další ukazatelé v tabulce se vztahují především ztrát vody, tedy rozdílu mezi vodou 

vyrobenou a vodou fakturovanou. Největší poloţkou z takto vytvořených ztrát je poloţka 

fyzických ztrát, která v sobě zahrnuje opravy vzniklých poruch a aktivní vyhledávání poruch, 

které je spojeno s únikem vod.  

Vyšším ukazatelem vyznačeným v tabulce je ukazatel ztrát z měření.  

Tyto ztráty jsou důsledkem redimenzace vodoměrů odběratelů. Obecně se dá říct, ţe ztráty 

spojené s výrobou a dodávkou vody mají klesající charakter, coţ je důsledkem   

stále probíhajících oprav a rekonstrukcí vodovodních řadů proto, aby došlo k sníţení nákladů  

z daných ztrát. 

Tab. 3.3: Vybrané ukazatele vývoje zásobování pitnou vodou v okrese Šumperk v m
3
 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

Voda vyrobená 6 401 798 5 832 745 5 650 926 5 229 173 5 124 319 

Voda fakturovaná 4 418 707 4 352 846 4 296 000 4 042 000 4 001 037 

Fyzické ztráty 1 612 078 1 152 856 1 036 669 918 095 876 873 

Ztráty měřením 307 000 271 000 271 011 235 612 215 617 

Vlastní spotřeba vody 59 013 51 043 42 246 28 466 25 792 

Komerční ztráty 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Zdroj:[28], vlastní zpracování 

 

3.3 Odkanalizování a čištění odpadních vod 

Ve vodním hospodářství nejde jen o ochranu a správu vod, hodnocení stavu povodí  

či výše zmíněnou dodávku pitné vody; důleţitou roli pro čistotu ţivotního prostředí  

má odkanalizování a čistění odpadních vod. 

Na území okresu Šumperk je v provozu celkem 9 čistíren odpadních vod, z nichţ  
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8 je v majetku akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a jedna čistírna 

odpadních vod v provozu obce Velké Losiny. 

Tab. 3.4: Vybrané ukazatele odkanalizování a čištění odpadních vod v okrese Šumperk 

za rok 2008  

Ukazatel Jednotky 

Obyvatelstvo napojené na kanalizaci 64 579 osob 

Mnoţství čištěných odpadních vod 8 239 tis. m
3
 

Počet kanalizačních přípojek 8 617 ks 

Délka kanalizačních přípojek 86 km 

Délka kanalizace 326 km 

Počet čerpacích stanic 20 

Počet čistíren odpadních vod 9 

Zdroj:[28], vlastní zpracování 

V tab. 3.4 jsou znázorněny jednotlivé ukazatele odkanalizování okresu Šumperk  

za rok 2008. Obecně se dá říci, ţe v meziročním srovnání dochází k nárůstu o 2 %  

u ukazatele napojeného obyvatelstva na kanalizaci a mnoţství čištěných odpadních vod.  

U ostatních ukazatelů dochází k meziročnímu nárůstu v průměru jen o setiny procent.  

To je především dáno tím, ţe ostatní ukazatele se spíše neţ s narůstajícím postupným počtem 

obyvatelstva daného území mění skokově a to v závislosti na dokončení například dalších 

obytných zón na území společně s dokončením inţenýrských sítí. Na území okresu Šumperk 

je v provozu celkem 9 čistíren odpadních vod, z nichţ 8 je v majetku akciové společnosti 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. jedna čistírna odpadních vod v provozu obce Velké 

Losiny. 

Vývoj cen vodného a stočného 

 U cen vodného a stočného dochází stejně jako u jiných sluţeb poskytovaných 

občanům k meziročnímu navyšování. Z tab. 3.5 je tento meziroční nárůst viditelný. Například 

při porovnání let 1996 a 2010 došlo k nárůstu vodného a stočného celkem  

o 39,39 Kč. Tento nárůst odráţí změny jak v dodávkách navazujících sluţeb a surovin,  

tak i potřebných rekonstrukcí vodojemů či nutností růstu platů zaměstnanců. Například v roce 

2007 došlo vlivem velkých investic do kanalizační sítě k navýšení stočného o 5,5 %, zatím  

co vodné bylo navýšeno jen o 2,6 %. Vývoj fakturace vodného a stočného má mírně 

stoupající tendenci, a při trendu obecného omezování spotřeby vody a poklesu průmyslové 
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výroby je to důsledkem zejména zaměřením se na sníţení podílu vody nefakturované  

a zefektivněním vymáhání pohledávek. 

 V tab. 3. 5 je zobrazen vedle cen pro maloodběratele vývoj cen pro velkoodběratele  

i u kterých se ceny aţ do roku 2000 lišily. V průměru byly pro velkoodběratele o 8,3 Kč vyšší. 

Od roku 2001 došlo k sjednocení cen. Toto „kříţové financování „ zvýhodňovalo domácnosti 

před ostatními odběrateli. 

Tab. 3.5: Vývoj vodného a stočného ve spádové oblasti 

 

Maloodběr v Kč Velkoodběr v Kč 

Rok Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné Celkem 

1996 9,45 7,98 17,43 12,18 13,02 25,20 

1997 11,03 9,03 20,06 13,76 15,23 28,99 

1998 12,60 10,50 23,10 15,33 16,80 32,13 

1999 13,86 13,23 27,09 16,80 20,16 36,96 

2000 15,33 15,54 30,87 16,80 20,16 36,96 

2001 16,80 17,85 34,65   
  

2002 18,90 17,85 36,75   
  

2003 21,00 18,90 39,90 Od roku 2001 došlo 

2004 22,05 19,95 42,00 k sjednocení cen 

2005 23,94 20,58 44,52 maloodběratelů 

2006 24,15 22,89 47,04 a velkoodběratelů. 

2007 24,78 24,15 48,93   
  

2008  26,38  26,81 53,19   
  

2009 28,99 29,43 58,42   
  

2010 31,02 31,48 62,50       

Zdroj:[28], vlastní zpracování 

 

3.4  Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost je akciovou společností,  

která vznikla v roce 1994 privatizací podniku Vodovody a kanalizace Šumperk,  

jeţ byl dlouholetým správcem vodovodů a kanalizací obcí a měst okresu Šumperk.  

Ve své činnosti společnost navazuje na novodobou historii výstavby a provozování 

moderního vodovodního systému pro město z roku 1883.  

V roce 2001 pak došlo k změně v osobě hlavního akcionáře společnosti,  



31 

 

kterým se stala společnost ONDEO/SUEZ Environnement, která je vodárenskou divizí 

nadnárodní skupiny SUEZ. Vstupem tohoto akcionáře se společnost stala součástí největší 

vodohospodářské společnosti, která působí na území ČR od roku 1991. 

ŠPVS spravuje a provozuje vodohospodářský majetek měst a obcí a zejména akciové 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., sdruţující 6 měst a 24 obcí okresu 

Šumperk. Jejím základním cílem je trvalý a dlouhodobý rozvoj vodárenských a kanalizačních 

sluţeb, ke kterým patří sniţování podílu nefakturované vody, zkvalitňování sluţeb 

zákazníkům. Dále se snaţí o modernizaci vodovodních řádů, sniţování ztrát vody a umoţnění 

zásobování vodou do míst, kde dosud nebyly vybudovány kvalitní vodovody. V rámci dalšího 

rozvoje oboru ŠPVS postupně nahrazuje staré nekvalitní zdroje novými zdroji podzemních 

vod. Modernizací vodovodních řadů sniţuje ztráty vody a napomáhá řešit zásobování 

obyvatelstva v obcích, ve kterých dosud nejsou vybudovány kvalitní vodovody.  

Ovšem základní náplní činnosti ŠPVS je výroba a dodávka pitné vody  

a odkanalizování a čištění odpadních vod. Společnost spravuje k dnešnímu dni 18 vodovodů, 

z toho 4 skupinové, 50 vodojemů, 5 úpraven pitné vody a 580 km vodovodních sítí. 

Společnost zásobuje pitnou vodou cca 90 000 obyvatel při roční produkci nad 7 mil. m³ pitné 

vody. [27] 

Dále provozuje 9 čistíren odpadních vod a 250 km kanalizací. Odvádí odpadní vodu 

od cca 70 000 obyvatel a mnoţství vyčištěné odpadní vody převyšuje 9 mil. m³ za rok.  

Ve spolupráci s vlastníky infrastruktury se aktivně podílí na její obnově a rozvoji. 

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích, který vstoupil v platnost 1. ledna 2002, 

musí mít kaţdý odběratel uzavřenou smlouvu o dodávkách vody a odvádění odpadních vod. 

O uzavírání smluv, jejich změny, reklamace, stíţnosti, vyjadřování se k projektové 

dokumentaci a další kontakty se stará zákaznické centrum v sídle společnosti v Šumperku  

a na provozech v Zábřehu, Mohelnici a v Hanušovicích. 

Za plynulý provoz vodovodních a kanalizačních celků ručí kontrolní dispečink,  

který celých 24 hodin denně monitoruje chod celé vodárenské soustavy tak, aby odběratelům 

byla dodávána voda bez omezení a v případech nečekaných či mimořádných událostí  

byly výpadky v dodávce minimalizovány na dobu nezbytně nutnou. Na kontrolní dispečink 
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navazuje poruchová sluţba a náhradní zásobování pitnou vodou. 

3.4.1 Čistírna odpadních vod Šumperk 

Obecně je ČOV charakterizována jako zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních 

vod. Voda je k takovému zařízení přiváděna především s vyuţitím obecní kanalizace či vozů 

určených k vyváţení odpadních jímek. Existuje několik typů ČOV, nejčastějším typem 

uţívaným v ČR je mechanicko-biologická ČOV. Tento typ čistírny je vyuţívám i ve městě 

Šumperk. 

Výstavba městské čistírny odpadních vod, která je situována na jihozápadním okraji 

města, byla zahájena v roce 1965 a dokončena byla o sedm let později v roce 1972. Náklady 

na výstavbu se vyšplhaly do výše 13,2 mil. Kčs. Kapacita ČOV byla od počátku přetěţována 

(66 000 EO), proto po další výstavbě bytů k roku 1991 bylo rozhodnuto o její postupné 

rekonstrukci. Rekonstrukce byla rozdělena do sedmi etap od roku 1991 do roku 2007. První 

etapa směřovala ke stavbě strojního odvodnění kalů. V druhé etapě se řešilo biologické 

čištění. V průběhu let 1992-1993 byla postavena aktivační nádrţ s jemnobublinnou aerací, 

dmýchárna, a dvě nové dosazovací nádrţe. Po těchto úpravách se kapacita ČOV zvýšila  

o 27 000 EO.  V rámci třetí etapy byl zpevněn břeh řeky Desné, u kterého docházelo v rámci 

kaţdoročních záplav, k jeho sesuvu. Čtvrtá aţ šestá etapa rekonstrukce se týkala odstraňování 

negativních látek dusíku a fosforu, a vybudování objektů mechanického předčištění. Poslední 

sedmá etapa byla řešena v roce 2006 a počátkem roku 2007 a bylo v ní dovršeno nakládání 

s kalem a renovace plynového hospodářství. 

3.4.1.1 Technologický postup čištění odpadních vod 

Kapacita čistírny odpadních vod je 50 000 EO, v současnosti je vyuţívána na přibliţně 

70 % (35 000 EO). Pro zachycení přívalového deště před přítokem odpadní vody vyuţívá 

ČOV dvě dešťové zdrţe. Povolený přítok na čistírnu je 400 l/s.  

ČOV vyuţívá tři postupné kroky k čištění přiváděné vody: 

Mechanické čištění 
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Odpadní voda je k ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě. 
12

 Vstupním 

objektem ČOV  je lapák štěrku;  pro odtěţování zadrţeného štěrku je zde také instalován 

jeřáb. Tímto je voda zbavena hrubých nečistot a směřuje na krokové česle s průlinami šířky  

3 mm.; ty odstraňují hrubé plovoucí nečistoty. Dále odpadní voda pokračuje do vírového 

lapáku písku. Jehoţ cílem je oddělení minerálních písků od organických nerozpuštěných 

látek. V tomto procesu se vyuţívá bud gravitační anebo odstředivá síla. Takto zachycený 

písek je čerpán pomocí mamutky. K poslední fázi mechanického čištění dochází v kruhové 

usazovací nádrţi slouţící k zachycení dobře usaditelných nerozpuštěných látek. Nádrţ  

je opatřena zařízením na stírání dna i hladiny. Usazovací nádrţ předchází nádrţím 

s anaerobním odstraňováním dusíku a fosforu. 

Biologické čištění 

Biologické čištění začíná v aktivační nádrţi s anaerobním odstraňováním dusíku  

a fosforu. Na tyto nádrţe poté navazuje další aktivační nádrţ, ve které dochází k odstraňování 

uhlíkatého znečištění. Takto upravená voda přechází k dosazovací nádrţi, do které přitéká 

voda s obsahem laditelných vloček biologického kalu. Vodu zbavenou vloček je v tomto 

okamţiku moţné vypouštět do recipientu. 

Anaerobní stabilizace kalu  

Je poslední stupněm čištění vody před jejím vypuštěním. Nejprve je část biologického 

kalu z dosazovacích nádrţí vrácena do aktivačních nádrţí a část kalu je vedena  

do vyhnívací nádrţe, kde se zahřívá na teplotu aţ 38 °C. Takto vzniká bioplyn,  

který je vyuţíván k vyhřívání vyhnívací nádrţe. Vzniklý bioplyn se shromaţďuje v suchém 

plynojemu.  

Pro oddělení kalu od kalové vody se vyuţívá uskladňovací nádrţe, která je řazena  

za vyhnívací nádrţí. Oddělený kal se dále čerpá přes homogenizační nádrţ na odvodnění  

do lisovny s dekantační odstředivkou a kalová voda putuje zpět do čistícího procesu. 

                                                 

12
 Stoková síť je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení slouţících k odvádění odpadních vod  

z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do městské čistírny odpadních vod, případně přímo  

do recipientu. Vystavěním prvních stokových sítí se předcházelo šíření infekčních nemocí, jako byl mor a tyfus,  

které se ve městech vyskytovaly právě z důvodu kumulace odpadních vod a odpadků v ulicích. 
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V homogenizační nádrţi se promíchává oddělený kal. Odvodněný a hygienicky zabezpečený 

kal je přemisťován do kalového sila, ze kterého je odváţen k vyuţití v zemědělství,  

pro rekultivace nebo deponován na běţnou komunální skládku. 

Obrazová dokumentace technologie čištění odpadních vod je součástí přílohy č. 2. 

3.4.1.2 Průtok a znečištění odpadních vod 

Průtok 

Celosvětovým trendem v čištění odpadních vod je zvyšující se procento  

vyčištěných vod. V rámci vyspělých zemí ale i přesto v absolutních číslech dochází 

k sniţování mnoţství vyčištěné vody a to díky především sniţující se spotřebě pitné vody  

na obyvatele. Tento trend se odráţí i v průtoku vody ve ČOV společnosti ŠPVS, a. s. 

Měsíčně proteče ČOV průměrně 376 776,3 l vody. Následující graf 3.1 znázorňuje 

měnící se spotřebu vody v měsících za rok 2008. 

Graf 3. 1: Průtok vody v ČOV společnosti ŠPVS za rok 2008 v m
3 

 

Zdroj:[27], vlastní zpracování 

Z grafu je zřejmé, ţe k nejvyšším výkonům   ČOV  dochází v zimních měsících. Tento 

fakt je především způsobem geografickou polohou území, která v sobě zahrnuje pohoří 

Jeseníky a právě voda z tání sněhu je důleţitým faktorem, který ovlivňuje právě průtok vody 

v ČOV. Dalším faktorem zvyšujícím průtok vody především v zimních měsících je návaznost 

území na zimní turistiku. K dalšímu nepatrnému zvýšení dochází v letních měsících;  
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to je moţné vysvětlit vyšší spotřebou obyvatel, spojenou s napouštěním bazénů a většímu 

vyuţívání vody v letních měsících obecně. 

Znečištění odpadních vod  

Při čištění odpadních vod vzniká mnoţství vyprodukovaných odpadních produktů. Většina 

těchto produktů je dále vyuţívána po úpravách například jako hnojivo či stavební materiál. 

Tyto produkty je moţné rozdělit na pět částí, jeţ jsou součástí tab. 3.6.  

Tab. 3.6: Množství vyprodukovaných odpadních produktů za léta 2005 až 2007 

Rok 
Shrabky, písek, 

štěrk v tunách 

Primární kal 

v m
3
 

Přebytečný 

kal v m
3
 

Odvezený kal 

v m
3
 

2005 91,00 24,06 59,10 3 950,02 

2006 93,25 23,50 71,28 3 557,30 

2007 99,38 24,54 78,01 3 480,06 

Zdroj:[27], vlastní zpracování 

Následující graf 3. 2 a 3. 3 znázorňuje poměr sledovaných škodlivých látek v odpadních 

vodách před a po úpravě. Obecně se dá říci, ţe hodnoty všech sledovaných čištěných látek  

se stále zvyšují. Tento trend je u ČOV dán i její vysokou kapacitou, kterou díky rekonstrukci 

dosáhla a proto můţe být čištěná voda lépe a především dlouhodoběji čištěna. 

Graf 3. 2: Vývoj znečištění odpadních vod před úpravou v ČOV společnosti ŠPVS, a. s. 

v mg/l  

 
Zdroj:[27], vlastní zpracování 
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Graf 3. 3: Vývoj znečištění odpadních vody po úpravě v ČOV společnosti ŠPVS, a. s, 

v mg/l  

 
Zdroj:[27], vlastní zpracování 

Z grafů 3.2 a 3.3 vyplývá poměr látek v nečištěné a posléze vyčištěné vodě  

za léta 2004 aţ 2007. Tento poměr je výrazně pod stanovenými limity, které jsou dány 

normami na čištění odpadních vod.
13

 To dokazuje i tabulka, jeţ je součástí přílohy  

č. 3. Znaménka se symbolem menší udávají niţší koncentraci měřených látek neţ jsou 

přístroje schopny změřit. 

ČOV Šumperk vyuţívá jen část ze své kapacity, proto jsou hodnoty kvality vody 

vypouštěné do recipientu výrazně pod dovolenou mezí. 

Takto očištěná voda se poté vypouští do přilehlého potoka Desná.  

3.4.2 Lidské zdroje 

Pro řádný chod společnosti, stejně jako v jiných společnostech, je důleţitá kvalitní 

personální stránka. Proto se společnost v posledních pěti letech stále více zaměřuje na oblast 

personálního marketingu, získávání a výběru zaměstnanců, jejich výcvik a hodnocení včetně 

odměňování a zpětné vazby pro další rozvoj. Jedním z takových významných kroků  

se například v roce 2008 stalo zahájení prací zkvalitnění personálního managemantu v rámci 

společnosti. Ten má do budoucnosti napomáhat při zkvalitňování činnosti zaměstnanců 

                                                 

13
 Jde například o koncentrační limity ve smyslu § 24 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
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společnosti, napomáhat při jejich dalším vzdělávání, či spolupracovat se vzdělávacími centry 

při výuce těchto pracovníků. 

V rámci společnosti ŠPVS, a. s. k 31. 12. 2008 pracuje 185 zaměstnanců na plný 

pracovní úvazek. Stále ale probíhá v rámci společnosti proces postupného personálního 

nahrazování na pozicích manuálních a technicko-hospodářských pracích zkušenými  

a kvalifikovanými lidmi. Tyto personální obměny jsou realizovány jak příchodem nových 

zaměstnanců, tak i z vlastních zdrojů společnosti. Obecně se dá říci, ţe dochází k postupnému 

sniţování počtu zaměstnanců a to především v  zařazení, kategorie „manuální pracovník“,  

kde v meziročních srovnáních od roku 2003 dochází meziročně k úbytku cca 4 pracovníků. 

V rámci kvalifikační struktury zaměstnanců společnosti z roku 2008, je moţné hovořit 

o následující skladbě zaměstnanců: přes 50 % zaměstnanců vyučených, 30 % s maturitou, 

vysokoškolsky vzdělaných bylo 12 % a nepatrné 2 % byly pozice obsazeny zaměstnanci  

se základním vzděláním. 

Orgány společnosti 

Mezi orgány společnosti ŠPVS, a. s. patří valná hromada, představenstvo, dozorčí rada  

a další širší vedení společnosti, zastupující jednotlivé úseky prováděných činností. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Schází se nejméně 1 x ročně,  

u společnosti ŠPVS, a. s. se schází řádně vţdy v polovině daného roku. K jejím hlavní 

činnostem patří rozhodování o změně stanov společnosti, o vydávání dluhopisů  

a dále o zvýšení či sníţení základního kapitálu společnosti
14

, projednávání a schvalování 

zpráv představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku k danému roku. 

Dále schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše  

a způsobu vyplacení dividend a tantiém. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud 

přítomní akcionáři mají akcie, jejichţ jmenovitá hodnota přestavuje 30 % základního kapitálu 

společnosti. Jestliţe se není valná hromada schopna usnášet, svolá představenstvo náhradní 

valnou hromadu s nezměněným programem.  

                                                 

14 U společnosti ŠPVS, a. s. došlo například ke sníţení základního kapitálu v roce 2003. A to z 73.755.000,- Kč 

na 70.806.000,- Kč. Důvodem tohoto sníţení bylo splnění zákonné povinnosti spočívající ve sníţení základního 

kapitálu v případě, kdy má společnost vlastní akcie ve svém majetku a tyto akcie nezcizila. 
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Představenstvo je statutárním orgánem, jenţ řídí činnost společnosti a jedná jejím 

jménem. Zabezpečuje obchodní vedení a vedení účetnictví, předkládá valné hromadě řádnou, 

mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku případně úhrady 

ztráty společnosti. Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva,  

a to kaţdý samostatně, nebo ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění 

představenstvem. Podepisování se děje tak, ţe k vytištěné nebo napsané společnosti připojí 

své podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 

Dozorčí rada se skládá z předsedy a z jednotlivých členů společnosti. Dohlíţí  

na výkon působnosti představenstva, je kontrolním orgánem společnosti, který je zřizován 

povinně. Jednotliví členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlíţet do všech dokladů 

společnosti a zápisů týkajících se činnosti společnosti. Přezkoumává účetní závěrku a návrh 

na rozdělení zisku či úhradu ztráty. V neposlední řadě také svolává valnou hromadu, 

vyţadují-li to zájmy společnosti. [27] 

 V rámci společnosti ŠPVS, a. s. působí i Laboratoře, které provádějí rozbory pitných, 

povrchových, odpadních a bazénových vod a kalů. Laboratoře zpracovávají průměrně 70 % 

vzorků pitných i odpadních vod pro vlastní společnost podle plánu kontrol jakosti vod 

v průběhu výroby pitné vody a plánu kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů. Dále 

pracují pro soukromé zákazníky i pro obecní úřady. Laboratorní zkoušky provádí za pomoci 

validních metod a moderních technologií kvalifikovaní pracovníci, jejichţ odborná 

způsobilost je průběţně zvyšována. Zákazníci mají moţnost rovněţ nahlédnout do Příručky 

jakosti nebo se seznámit s postupem analýzy vzorků. V roce 2007 laboratoře zpracovaly 

celkem 5 500 vzorků pitné, povrchové, odpadní a bazénové vody a kalů. 

Základní organizační struktura společnosti je součástí přílohy č. 4. 

Laboratoře působící ve společnosti ŠPVS, a. s. zajišťují provozní a hygienickou 

kontrolu. Při své činnosti provádějí rozbory pitných, povrchových a podzemních vod a vod 

odpadních včetně odběrů vzorků. Kontrolu provádějí dle obecných právních předpisů  

a dále podle systému jakosti normy ČSN EN ISO/IEC 17 025. Toto osvědčení se vztahuje  

na 44 metod pro analýzy vzorků pitných, podzemních, povrchových a odpadních vod včetně 

odběru jejich vzorků. Dále jsou například i posuzovány de ASLAB, tj. Střediskem  

pro posuzování způsobilosti laboratoří.  
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Veškeré kontroly jakosti vod jsou zpracovány podle poţadavku zákona o vodovodech 

a kanalizacích, zákona č. 274/2003 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, podle vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích a dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody tak, aby byly 

kontrolou získány všechny potřebné údaje pro hodnocení jakosti vody dodávané. 
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4 EKONOMICKÉ POSOUZENÍ VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 

ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU SITUOVANÉHO MIMO 

ZASTAVĚNOU ČÁST OBCE 

Stejně tak jako  jiná města ve vyspělých částech světa se i město Šumperk stará  

o modernizaci a rozšiřování stávající kanalizace, jeţ je spojeno s výstavbou dalších částí obce. 

Tím je zamýšleno nejen profinancování projektů na výstavbu kanalizací,  

ale také profinancování samotné výstavby kanalizace. Při této činnosti město Šumperk 

spolupracuje s jiţ výše uvedenou firmou ŠPVS, a. s., která kromě své hlavní činnosti 

poskytuje i zpracování projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních sítí k územnímu 

a stavebnímu řízení, a to jak pro veřejnou kanalizaci, tak i pro kanalizační přípojky vedoucí 

k daným soukromým objektům. Právě rozhodnutí o nákladech na pořízení kanalizační 

přípojky, která objekt spojí s obecní kanalizací, je věcí samotného občana, jenţ bude 

uţivatelem kanalizace. Náklady na vybudování kanalizační přípojky jsou závislé   

na vzdálenosti daného objektu od obecní kanalizace, dále pak na geografické struktuře  

a konfiguraci terénu, či ekonomických moţnostech daného území.  

V této poslední kapitole jsou blíţe rozvedeny jednotlivé moţnosti odkanalizování 

objektu, a to buď připojením na veřejnou kanalizaci, nebo vyuţíváním vlastní ţumpy.  

Dále je uvedena moţnost výstavby nové kanalizační přípojky s napojením na síť a konečně  

i návratnost takto vloţených finančních prostředků z časového hlediska. 

Pro lepší pochopení daného příkladu byl vybrán konkrétní objekt ve městě Šumperk. 

Tímto objektem je budova bývalé hájenky, dnes uţívaná k celoročnímu bydlení čtyř osob. 

Objekt se nachází v  části města, zvané Temenice, pod kopcem Háj. Právě díky umístění 

objektu pod tímto kopcem a s tím souvisejícím dalším svaţováním krajiny je moţné  

při následném návrhu výstavby kanalizace pouţít přirozeného spádu a tím se vyhnout nutné 

další investici na pořízení čerpací stanice.
15

 

                                                 

15 Tyto čerpací stanice jsou určeny pro automatické přečerpávání splašků, kalů či vyčištěné vody z míst, kde není 

moţné dopravovat splašky do určeného místa gravitační cestou. Podle vzdálenosti a přepravní výšky se pro daný 

případ určí velikost a typ čerpadla, doplněný podle poţadavků uţivatele o funkci hlídání hladiny, zpětnou klapku 
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Na daném objektu budou jednotlivé navrhované varianty posouzeny a následně bude 

vybrána nejvhodnější varianta odkanalizování objektu.  

Vzdálenost objektu od nejbliţší kanalizační přípojky je 0,829 km. Jde tedy o velkou 

vzdálenost a i proto současný majitel zvolil namísto napojení na kanalizaci ţumpu. V objektu 

ţijí, jak jiţ bylo zmíněno čtyři osoby s průměrnou spotřebou na jednoho obyvatele totoţnou  

s průměrnou spotřebou na obyvatele v okrese Šumperk za rok 2008, tj. 65 l/den. 

Obr. 4.1: Snímek příkladového domu a nejbližší možnosti napojení na obecní kanalizaci. 

 

Zdroj: [23], vlastní zpracování 

V satelitním snímku zobrazeném na obr. 4.1 je znázorněna vzdálenost příkladového 

objektu, označeného červeným terčem;  přípojka pro napojení na obecní kanalizaci  

je znázorněna terčem ţlutým. 

                                                                                                                                                         

či ventil. Další moţností vyuţití takovéto čerpací stanice je při nerovnoměrném nátoku na čistírnu odpadních 

vod, kdy čerpadlo podle seřízení dodává k čističce dávkování kalů podle potřeby, čímţ dochází k zvýšení 

efektivity čištění. Cena takovéto čerpací stanice se pohybuje kolem 20.000,- Kč (cena je uvedena k 24. 2. 2010). 
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Jedním z důleţitých předpokladů vytváření kanalizací v obytných částech města  

je jejich krátká vzdálenost od jednotlivých objektů, které se na toto zařízení přímo napojují. 

V uvedeném příkladě se tedy dá předpokládat, ţe u budov, které se přímo přimykají  

ke kanalizační přípojce na ulici Temenická, či je jejich nejvyšší vzdálenost od hlavního řadu 

do tří desítek metrů, kanalizační řad vyuţívají.
16

 Proto při provozu svých domácnosti 

nemusejí počítat s finančními náklady na vybudování nové kanalizace, či nutnosti financování 

vyváţení splašků.  

Prvním krokem při výpočtu bude příklad platby za vodné a stočné pro čtyřčlennou 

rodinu v domě s jiţ existující kanalizační přípojkou. Následně bude proveden  výpočet 

varianty, v niţ je dům pouze napojen na vodovodní přípojku bez moţnosti odkanalizování 

objektu, tedy s nutností vyuţívání ţumpy a s tím spojeným vývozem splašků specializovanou 

firmou. 

 

4.1 Vodné a stočné pro čtyřčlennou rodinu v domě s kanalizační přípojkou 

V tomto případě je nutné pro výpočet znát spotřebu daných osob v domě za rok.  

Tyto údaje ale nebyly dostupné. Proto, jak je jiţ zmíněno výše, jsou vyuţity data z ČSÚ 

z roku 2008 pro průměrnou spotřebu na jednoho obyvatele za den na území okresu 

Šumperk.
17

 Pro výpočet je dále nutné spočítat denní spotřebu celé domácnosti a následně 

spotřebu roční. 

Takto vypočtené údaje jsou násobeny cenami vodného a stočného v daném období  

a v místě obvyklé a to včetně daně z přidané hodnoty. Poplatky za vodné a stočné,  

 nejsou pro území celého státu České Republiky jednotné, liší se podle místa bydliště, ale také 

podle dodavatele, který vodné a stočné provozuje v dané obci.  

Proto byly pouţity údaje od místně působící firmy ŠPVS, a. s. Ceny vodného  

                                                 

16 V tomto konkrétním případě máme na mysli, ţe investice do kanalizační přípojky se jiţ navrátila  

a proto je od ní ve výpočtu upuštěno. 
17 Spotřeba vody v jednotlivých obcích, krajích či okresech se značně liší. Pravidelně patří k největším 

odběratelům vody na den a obyvatele velká města jako Praha 99,4 l/den; Karlovarský kraj 81,4 l/den. 

K nejniţším spotřebitelům pak patří kraj Zlínský 59,4 l/den; či kraj Středočeský 57,8 l/den. 
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a stočného jsou platné od 1. 1. 2010. Před tímto datem byla cena vodného ve výši  

28,99 Kč/m
3
 a stočného ve výši 29,43 Kč/m

3
. Coţ znamená, ţe v meziročním srovnání let 

2009 a 2010 došlo k navýšení vodného o 2,03 Kč/m
3
 a stočného o 2,05 Kč/m

3
. 

Průměrná spotřeba na jednoho obyvatele na den činí 65 l (0,065 m
3
). 

Spotřeba vody pro 4 osoby za den – tuto spotřebu dostaneme po vynásobení průměrné 

spotřeby na jednoho obyvatele na den čtyřmi osobami – 65 * 4 = 260 l/den. 

Spotřeba vody pro 4 osoby za rok – tato spotřeba je vyjádřena jako spotřeba vody pro 4 osoby 

za rok násobené počtem dní v roce – 260 * 365 = 94 900 l/ den (94,9 m
3
/rok). 

Vodné – cena vodného je 28,20 + 10% DPH, tj. 31,02 Kč/m
3
, tuto cenu je nutné vynásobit 

roční spotřebou vody čtyřmi osobami – 94,9 * 31,02 = 2.944,- Kč/rok. 

Stočné – cena vodného je 28,62 + 10% DPH, tj. 31,48 Kč/m
3
, stejně jako cenu vodného  

je nutné i stočné násobit spotřebou vody pro 4 osoby za rok – 94,9 * 31,48 = 2.988,- Kč/rok. 

Celkové poplatky za vodné a stočné činí 5.932 Kč/rok.
18

 

Z uvedeného příkladu je zřejmé, ţe poplatky pro rodinný dům se čtyřmi obyvateli  

a jiţ v dřívější době vybudovanou kanalizační přípojkou jsou na velmi nízké úrovni.  

Proto se dá dále předpokládat, ţe by kanalizační přípojka mohla být efektivní i v našem 

konkrétně uvedeném příkladě a to i přes to, ţe návratnost investic bude dlouhodobější díky 

značné vzdálenosti objektu od připojení na obecní kanalizaci.  

 

4.2 Vodné a stočné pro čtyřčlennou rodinu v domě bez kanalizační 

přípojky 

Pro účely výpočtu je spotřeba vody stejná, tedy 94,9 m
3
/rok pro čtyři osoby. Stejně 

jako v předchozím případě je nutné vypočíst vodné za rok. Místo výpočtu stočného,  

od kterého je v tomto případě abstrahováno pro neexistenci kanalizace, je nutné vypočíst 

                                                 

18 Cena vodného a stočného je dle pravidel zaokrouhlena na celé koruny nahoru. 
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veškeré související náklady na odčerpání kalu a následné likvidace tohoto kalu z ţumpy  

ve specializovaném, k tomu určeném objektu.  

Vodné – 28,20 + 10% DPH, tj. 31,02 Kč/m
3 

– 94,9 * 31,02 = 2.944,- Kč/rok. 

Vývoz ţumpy od společnosti ŠPVS, a. s.:  

Náklady na čerpání - do těchto nákladů je započtena doba od příjezdu vozidla, včetně 

přípravy na odčerpání a samotného čerpání, aţ do odjezdu; ţumpa 

 má obsah 9,8 m
3
, čas čerpání nepřesáhne čas jedné hodiny.  Hodinový poplatek činí 700 

Kč/h
19

.  Svozný automobil - kapacita vozidla je 10 m
3
, a proto je nutné při spotřebě 94,9 m

3 

počítat s vyprázdněním ţumpy 10x do roka. Roční částka za odčerpání tedy činní 7.000,- 

Kč/rok. 

 

Náklady na dopravu nejsou určeny taxativní částkou, ale jejich cena je počítána od ujetého 

kilometru.  Cena činí 55,90 Kč za jeden ujetý /km, vzdálenost odvozu je 5 km, celkem za rok 

činí cena provozu auta 279,5 Kč. Stejně jako u předchozího bodu musíme i náklady  

na dopravu násobit 10-ti odvozy, přičemţ náklady jsou firmou pro území města Šumperk 

počítány jen pro cestu zpět na ČOV s naplněným vozidlem. Proto tyto náklady činní 2.795,- 

Kč/rok. 

 

Likvidace kalu je vyčíslena na 69 Kč/m
3
. Tato částka je tedy násobena jiţ výše uvedenou 

průměrnou spotřebou vody, v hodnotě 94,9. Cena likvidace činí 6.548,1 Kč/rok . 

 

Celkové náklady na vývoz ţumpy činní 16.343,1 Kč/rok. 

Poplatky za vodné a vývoz žumpy celkem činí 19.288,- Kč/rok. 

Při výpočtu nákladů na vývoz ţumpy byl pouţit ceník ze společnosti ŠPVS, a. s.  

Dané částky se u jednotlivých společností působících na celém území České Republiky 

značně liší.
20

  

Dále je nutné počítat s rozdílem mezi uvedeným příkladem a skutečností u hodnot  

                                                 

19 Pro zákazníka je účtována kaţdá další započatá čtvrthodina. 
20

 Tyto rozdíly budou blíţe rozebrány v podkapitole 4.4. 
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za vývoz ţumpy. U výpočtu sumy za likvidaci kalu by v praxi došlo k uvedení niţších metrů 

krychlových. To je způsobováno vypařováním vodních látek z ţumpy s postupem času mezi 

jednotlivými odkanalizováními ţumpy. Tento fakt má za následek moţné niţší náklady  

pro čerpání a náklady na dopravu. 

Z výše uvedeného příkladu je zřetelné, ţe čtyřčlenná rodina bydlící v domě 

s kanalizační přípojkou vynakládá ročně jen přibliţně třetinu nákladů čtyřčlenné rodiny 

bydlící v domě bez kanalizační přípojky. Proto je vhodné zamyslet se nad variantou zavedení 

kanalizace právě k druhému příkladovému objektu, tedy objektu bez kanalizační přípojky. 

Záleţí ovšem na tom, jaké výše budou dosahovat náklady na vybudování kanalizační přípojky 

u domu vzdáleného od nejbliţší veřejné kanalizace 0,829 metrů. Tento výpočet nákladů  

je předmětem následující podkapitoly. 

 

4.3 Náklady spojené s vybudováním kanalizační přípojky
21

 

Vybudování kanalizační přípojky na tak vysokou vzdálenost od obecní kanalizace  

není obvyklé. Především uţ kvůli vysokým realizačním nákladům se tento příklad staví spíše  

do teoretické roviny. Ale nejen vzdálenost je nutně základní proměnnou.  

V případě, ţe by se v okolí postavili další domy s obdobným počtem obyvatel stejným 

jako v našem příkladě, došlo by k velkému sníţení nákladů a projekt vybudování kanalizační 

přípojky by se z teoretické roviny dostal do roviny praktické. Tato moţnost není nikterak 

vzdálená od reality, neboť s rozšiřující se obytnou zónou města je počítáno  

ve výhledu deseti let s výstavbou obytných rodinných domů přibliţujících se k příkladovému 

objektu. S touto moţností ovšem při výpočtu nebude počítáno. Výpočet se omezuje  

na podmínky roku 2009, tedy podmínky bez výstavby dalších domů v okolí příkladového 

objektu.  

 

Na obr. 4.2 je vidět ukázka moţného napojení kanalizační přípojky  

na kanalizační síť obce. Tato trasa byla vybrána po konzultaci s pracovníkem ŠPVS, a. s.  

                                                 

21
 V daném příkladě je abstrahováno od nákladů na nutné vyřešení vlastnických poměrů pozemku  

a dále od nákladů spojených s povolováním stavby samotné. 
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jako nejschůdnější a především nejkratší. Trasa vybudování kanalizace (znázorněná ţlutou 

čarou) přímo lemuje polní cesta, která spadá do vlastnictví obce. Dalším významným plusem 

vybrané trasy, je její povrch. Ten bude nejdříve aţ v roce 2012 zpevněn. Prozatím je tedy 

počítáno s existencí polní cesty. Díky tomuto jsou náklady na výkop a následné zahrnutí 

značně niţší oproti nákladům, které by musely být vynaloţeny v případě, ţe by cesta měla 

povrch zpevněný (tzv. asfaltový). 

 

Obr. 4.2: Znázornění vedení kanalizační přípojky k příkladovému objektu 

 
Zdroj:[23], vlastní zpracování 

Po určení délky a přesné trasy vedení kanalizační přípojky je nutné vyjádřit náklady  

na vybudování takovéto stavby. V tab. 4.1 jsou tyto hodnoty uvedeny, jde především  

ale o hodnoty orientační. K výpočtu byly pouţity zkušenosti pracovníka ŠPVS a průměrné 

ceny jednotlivých nákladů na takto vybudovanou stavbu v obdobných příkladech. Ceny 

jednotlivých stavebních prací byly zprůměrovány z cen uvedených na internetových stránkách 

firem zabývajících se stavebně-kanalizačními pracemi. 
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Tab. 4.1: Náklady na vybudování kanalizační přípojky
22

 

Činnost Cena v Kč
23

 

Zemní práce 238.224,- 

Hloubení rýh 166.245,- 

Pokládka a výsyp štěrkopísku 48.189,- 

Zásyp jam a rýh sypaninou se zhutněním 23.790,- 

Trubní vedení 47.982,- 

Materiál (potrubí, spojovací materiál, atd.) 33.588,- 

Montáţ potrubí 14.394,- 

CELKEM 286.206,- 

Zdroj:[28, 30], vlastní zpracování 

Celkové náklady na vybudování kanalizační přípojky jsou 286.206,- Kč. 

Nejnákladnější poloţkou při budování takovéto stavby je poloţka zemní práce,  

s cenou 238.224,- Kč. K zemním pracím náleţí hloubení rýh v předem stanovené hloubce,  

a dále úprava dané rýhy k pokládce potrubí. Takováto úprava v sobě zahrnuje zpevnění 

zeminy
24

 a to i po bocích rýhy s následným obsypem potrubí štěrkopískem. K zemním pracím 

počítáme i práce konečné v našem případě v hodnotě 23.790,- Kč. K nim patří zásyp 

vybagrované rýhy a postupné zhutnění povrchu, jeţ je nutné k uvedení vybagrované plochy 

do původního stavu. 

Další poloţkou při budování kanalizační přípojky je poloţka tzv. trubního vedení 

v celkové výši 47. 982,- Kč. Tato poloţka v sobě zahrnuje veškerý potřebný materiál 

k vybudování dané přípojky, v ceně 33.588,- Kč. Další částkou zahrnutou v poloţce trubní 

vedení je i montáţ potrubí, která se v uvedeném příkladě vyšplhala na částku 14.394,- Kč. 

Celkové náklady, tedy náklady zahrnující i daň s přidané hodnoty,  

na vybudování kanalizační přípojky po sečtení jednotlivých poloţek se vyšplhali na částku 

286.206,- Kč. 

 

                                                 

22 Při zpracování nákladů na vybudování kanalizační přípojky došlo ke spolupráci s pracovníkem ŠPVS, a. s. 

zabývajícím se kanalizačními pracemi. 
23

 Ceny jsou uváděny včetně DPH. 
24

 V místech vedení kanalizační přípojky je zem jílovitá, tedy jde o povrch dobře formovatelný s vysokou 

stabilitou.  
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4.4 Výpočet návratnosti finančních prostředků 

Návratnost vloţených finančních prostředků určuje v tomto případě doba, za kterou 

budou vynaloţené prostředky na vybudování kanalizační přípojky rovny ročním nákladům  

na vývoz a následné zlikvidování kalů. 

Výpočet návratnosti finančních prostředků u kanalizační přípojky je předmětem  

této podkapitoly. Základem pro výpočet jsou hodnoty, s kterými bylo počítáno  

jiţ v předchozích kapitolách. Tyto hodnoty jsou následně dosazeny do obecného vzorce, díky 

kterému je získána návratnost vypočítána pomocí proměnné x. Tato proměnná označuje 

časovou jednotku rok. 

Spotřeba vody - 94,9 m
3
/rok. 

Vodné - 28,20 + 10% DPH, tj. 31,02 Kč/m
3 

– 94,9 * 31,02 = 2.944,- Kč/rok. 

Stočné - 28,62 + 10% DPH, tj. 31,48 Kč/m
3
 94,9 * 31,48 = 2.988,- Kč/rok. 

Vzorec pro výpočet návratnosti finančních prostředků vloţených do kanalizační přípojky: 

Cena přípojky + vodné * x + stočné * x = vývoz žumpy * x + vodné * x 

    286.206 + 2.944 * x + 2.988 * x = 16.344 * x + 2.944 * x 

    286.206 + 5932 * x = 19.287 * x 

                              13.355 * x = 286.206 

                      x = 21,43 

Návratnost vložených finančních prostředků je 21 let a 5 měsíce.  

Návratnost je tedy 21 a půl roku a tím řadí tuto návratnost finančních prostředků  

mezi dlouhodobou. Ale i přes tento fakt je z uvedeného příkladu zřejmé, ţe vybudování 

kanalizační přípojky není i přes velkou vzdálenost od obecní kanalizace neproveditelné. 

Je ovšem nutné si uvědomit, ţe rozdíly jak v cenách vývozu ţumpy, tak i v cenách 

výstavby jsou značně rozdílné místo od místa. V tomto příkladu byly ceny vývozu ţumpy 
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vypočítány od cen společnosti ŠPVS, a. s. 

Jestliţe by byly pouţity ceny například společnosti Ostravské vodovody a kanalizace, 

jeţ by byly aplikované do místních podmínek města Šumperk, byla by cena vývozu ţumpy  

za rok mnohonásobně vyšší.  

Výpočet je obdobný jako u podkapitoly 4.2. Proto je uveden jen ve zjednodušené 

formě: 

Spotřeba vody- 94,9 m
3
/rok. 

Vodné - 27,55 + 10% DPH, tj. 30,31 Kč/m
3 

– 94,9 * 30,31 = 2.877,- Kč/rok. 

Stočné - 26,47 + 10% DPH, tj. 29,12 Kč/m
3
 94,9 * 29,12 = 2.764,- Kč/rok. 

Vývoz ţumpy od společnosti Ostravské vodovody a kanalizace:  

Náklady na čerpání - 1.700 Kč/h
25

. Stejně jako v předchozím výpočtu uvaţujeme, ţe je nutné 

svozný automobil naplnit 10 krát. Proto je výsledná suma vyčíslena ve výši 17.000,- Kč. 

Náklady na dopravu jsou dány paušální částkou ve výši 660,- Kč Tuto částku, stejně jako 

předchozí náklady na čerpání, je nutné vynásobit 10 krát. Roční náklady tedy činní  

6.660,- Kč. 

 

Likvidace kalu je pro tuto příkladovou společnost vyčíslena na 90 Kč/m
3
:  

94,9 * 90 = 8.541,- Kč/rok.  

Celkové náklady na vývoz žumpy činí 32.201,- Kč/rok. 

Náklady na vývoz ţumpy v aplikaci do podmínek Ostravských vodáren a kanalizací 

činní 32.201,- Kč/rok. V porovnání s cenami ŠPVS, a. s. jsou skoro dvojnásobné. Tento rozdíl 

je značný a je především dán tím faktorem, ţe Ostravské vodovody a kanalizace  

se více zabývají čištěním kanalizačních vod s obecní kanalizace, neţ jejich svozem  

ze soukromých ţump rodinných domů.  

Pro připomenutí náklady vývozu u společnosti ŠPVS, a. s. jsou ve výši  

                                                 

25 Pro zákazníka je účtována kaţdá další započatá čtvrthodina. 
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16.343,- Kč za rok. Tento rozdíl předznamenává i mnohem rychlejší návratnost vloţených 

finančních prostředků v cenách společnosti Ostravské vodovody a kanalizace, jeţ je počítaná 

níţe. 

Návratnost finančních prostředků vloţených do kanalizační přípojky:  

286.206 + 2.877* x + 2.764 * x = 32.201 * x + 2.877* x 

           29.437 * x = 286.206 

                   x = 9,72 

Návratnost vložených finančních prostředků je 9 let a 9 měsíců. 

Na první pohled je viditelný rozdíl mezi návratností vloţených finančních prostředků 

vybudování kanalizační přípojky s cenami vývozu ŠPVS, a. s. a cenami Ostravských 

vodovodů a kanalizací. Při realizaci v cenách vývozu odpadních ţumpy přes společnost 

Ostravské vodovody a kanalizace by se vloţené finanční prostředky navrátily do 9 let  

a 9 měsíců. Tento rozdíl je opravdu markantní. A doba návratnosti by se za těchto 

předpokladů zkrátila o 11 let a 8 měsíců. 

 

4.5 Shrnutí a závěrečné zhodnocení 

Návratnost vloţených finančních prostředků, je často konzultovaným faktorem,  

jenţ ovlivňuje osoby při jejich rozhodování. Takovouto činností je i činnost popsána  

v této čtvrté kapitole, v níţ byly nastíněny moţnosti odkanalizování objektu,  

ať jiţ s připojením kanalizační přípojky nebo s vyuţitím ţumpy. [12] 

Vodné a stočné ve městě Šumperk pro čtyřčlennou rodinu s kanalizační přípojkou 

k obecní kanalizaci představuje ročně v průměru částku 5.932,- Kč, coţ dle mého názoru není 

částka vysoká na rozdíl od částky, kterou musí vynaloţit čtyřčlenná rodina, nenapojená  

na kanalizační přípojku, tedy která musí odkanalizování objektu řešit pomocí ţumpy. Provoz 

ţumpy vyjde ve vzorovém příkladě na 19.288,- Kč ročně. Rozdíl mezi nimi činní 13.356,- Kč. 

Při výpočtu takovéhoto rozdílu je nutné zamyslet se nad investicí pro vybudování kanalizační 
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přípojky k příkladovému objektu.  

Při výpočtech jsem dospěla k tomu, ţe za neměnnosti cen by byla návratnost 

finančních prostředků vloţených do vybudování kanalizační přípojky vzdálené od objektu 

0,829 metrů 21 let a 5 měsíců. Takto dlouhé časové období nemusí být pro kaţdého finančně 

přijatelným, ale dle mého názoru nejde o investici finančně neproveditelnou. Dalším faktem 

hovořícím pro vybudování kanalizační přípojky je i samotné zvýšení hodnoty daného objektu.  

Jak jiţ bylo zmíněno, dochází, stejně jako u jiných měst, i u města Šumperk 

k rozšiřování obytné zóny. Proto, jestliţe uvaţujeme, ţe do deseti let se v okolí příkladového 

objektu postaví další obytné domy, bude nezbytné kanalizační přípojku k domům zavést. 

Tento fakt by výrazně přispěl k sníţení návratnosti vloţených finančních prostředků, protoţe 

by došlo k rozloţení nákladů mezi více uţivatelů. 

Dle mého názoru je obecně výhodnější vyuţívat sluţby obecní kanalizace a to nejen 

kvůli niţším nákladům, ale také pro dnes jiţ samozřejmý komfort. Při provozu ţumpy  

je nutné zabezpečovat vývoz a likvidaci kalů, to zahrnuje nejen oběti finanční, ale i oběti  

ve formě ztraceného času, který musí daná osoba vynaloţit na sjednání konkrétního data  

a samozřejmě i času, který stráví při tzv. hlídání pracovníků. Dalším nákladem je i náklad   

na revizí ţumpy, kterou by měl majitel zabezpečovat. 

Nakonec bych ještě ráda zmínila obecně diskutovaný problém při provozu ţump 

v České republice. Dle statistiky Českého statistického úřadu pro rok 2008 jsou na území státu 

vypouštěny odpadní vody, které nejsou zakončeny čistírnou odpadních vod,  

od cca 23 % obyvatel. Jedná se tedy přibliţně o 3 miliony obyvatel, kteří odpadní vody 

vypouštějí z odpadních ţump či je akumulují v ţumpách nevyváţených. To vede k zamyšlení  

nad úpravou legislativy takovým způsobem, aby bylo jednání, které ohroţuje nejen ţivotní 

prostředí, ale i ţivot obyvatel přísně postihováno. 

Likvidace splaškových vod ze septiků a ţump se týká legislativních předpisů 

v působnosti tří Ministerstev, jimiţ jsou Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství 

a Ministerstvo ţivotního prostředí. Kvůli prolínání Ministerstev ovšem dochází  

k pomalejšímu řešení otázek týkajících se ţump a s nimi spojených problémů. Přesto  

je i v této oblasti jiţ znám pokrok. Obce začínají s legalizací svých kanalizací, neboť  
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je k tomu vede potřeba stavebního rozvoje v obci (resp. podmínka pro další výstavbu)  

a zřejmě i snaha o soulad s předpisy.  

Pod legalizací si v tomto případě musíme představit historické neregulérní zatrubnění 

povrchových vod bez kontrolních šachet a řádných dešťových vpustí,  

do kterého jsou vyústěny i splaškové vody, zákon však stav a funkčnost kanalizace neřeší. 

Obcím tak vznikají náklady na odběr splaškových vod odborně způsobilou osobou, analýzy 

vody v akreditované laboratoři, zpracování provozního a kanalizačního řádu, vedení 

majetkové a provozní evidence, další související agendy, náklady na opravy a čištění 

kanalizace, atd. Jelikoţ obce aţ na výjimky stočné nevybírají, hradí náklady na provoz 

kanalizace z jiných prostředků, coţ však zákon nepřipouští. [22] 

Za průlomový lze označit zákon o veřejných vodovodech a kanalizacích č. 76/2001 

Sb., a jeho novel, kde se o zavedení stočného mluví jako o zásadní věci a deklaruje  

se povinnost hlášení účtování stočného na vodoprávní úřad, v rámci novely i na Ministerstvo 

zemědělství a jiţ pod konkrétními sankcemi za nesplnění uloţených opatření. [14] 

Dalším známým problémem je fakt, ţe jen část občanů provozuje regulérní septiky. 

Jedná se spíše o vyváţecí ţumpy s přetokem do kanalizace. Aţ na vzácné výjimky mají  

tyto vyváţecí jímky nedostatečnou kapacitu, odtokové potrubí je svedené přímo do kanalizace 

či do recipientu, případně dochází k odtoku splaškových vod přes vrchní netěsnou část 

ţumpy. Jsou často známé případy odpadních jímek bez dna či případy přečerpávání 

odpadních vod do kanalizace.   

Uvedené odpadní vody jsou v drtivé většině vyváţeny na zemědělské pozemky,  

nebo nastává druhý případ a to případ černého přečerpání do kanalizace, ve většině případů 

vţdy aţ kdyţ je septik zcela naplněn kalem a dávno ztratil svoji funkci. 

Vyváţení odpadních vod probíhá bez jakékoliv opory v zákoně, děje se tak většinou 

chaoticky, nesystémově. Vzhledem k výše uvedenému stavu jsou porušována základní 

pravidla likvidace odpadních vod na zemědělských pozemcích. Takovýmto postupem dochází 

ale k zamoření daných ploch tasemnicí, kontaminaci povrchových či dokonce i podzemních 

vod. 

Proto bych v této situaci navrhla následující řešení. V rámci legalizace vypouštění  
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či zpracování kanalizačního řádu obce provádět revizi septiků a vyváţecích jímek. Pravomoc 

této činnosti dnes spadá do pravomocí vodoprávních úřadů i na obecní úrovni. V praxi  

by mohlo jít o jednoduchou formu dotazníků pro jednotlivé domy a dále pak probíhající 

namátkové kontroly k tomu pověřenými pracovníky ať jiţ vodoprávních či obecných úřadů. 

[22, 24] 

Další moţností jak pomoci malým obcím
26

 by mohla být moţnost oboustranně 

prospěšná spolupráce se zemědělskými subjekty. Obec se můţe například domluvit  

se zemědělskými subjekty působícími v okolí dané obce, vyjednat termín, který nahlásí 

v dostatečném předstihu občanům, tak aby mohli uvolnit příjezd k zařízení a stanovit 

podmínky nutné pro vývoz. Vyváţení kalu pak proběhne na ty zemědělské pozemky,  

které jsou jiţ po sklizených technických plodinách
27

 a které jako vhodné označí hydrogeolog, 

tak aby nevzniklo riziko kontaminace podzemních vod.
28

 [22] 

Tato druhá moţnost je ale mnohem sloţitější, a zahrnuje v sobě i potřebu kontroly 

kalů z hlediska nevhodných látek, kterými by mohla být případně i zemědělská půda 

kontaminována. 

  

                                                 

26 Problém nevyhovujících jímek se nejvíce právě týká menších obcí s počtem obyvatel do 3 tisíc. 
27 Za technickou plodinu povaţujeme například řepku, obiloviny. 
28 Tímto postupem bude zaručeno navíc i rovnoměrné hnojení zemědělských pozemků. 
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5 ZÁVĚR 

Vodní hospodářství je samostatným odvětvím národního hospodářství a zabývá  

se především získáváním, zásobováním, odváděním a dále čištěním odpadních vod. V základu 

je členěno do oboru vodních toků a oboru vodovodů a kanalizací. Do oboru vodních toků 

v ČR patří podniky Povodí, jejichţ územní působnost je dávána především hydrologicko - 

geografickým  členěním území. Tyto podniky zajišťují správu, provoz, opravy a údrţbu 

vodních toků a vodohospodářských děl, umoţňují odběry povrchové vody a vyuţití vodní 

energie, ochranu před povodněmi a provádějí sledování mnoţství a jakosti vod.  

Posláním oboru vodovodů a kanalizací je výroba a dodávka vody prostřednictvím 

veřejné vodovodní sítě k odběratelům a dále odvádění a čistění splaškových vod  

od odběratelů; patří sem i nakládání s vodami sráţkovými Odvádění se děje veřejnou 

kanalizací.  Do této oblasti vodního hospodářství je orientována moje diplomová práce 

Druhá kapitola byla věnována prioritám vodohospodářské politiky státu, regionu  

a obcí v návaznosti na jednotlivé ukazatele vývoje vod jak pitných, tak i odpadních. Státní 

správa ve vodním hospodářství je organizována jako třístupňová. A to na ústřední, krajské  

a obecní úrovni. Výkon správy je dle zákona svěřen vodoprávním úřadům, jeţ působí  

na všech úrovních státní správy a samosprávy;  Dále je svěřena i České inspekci ţivotního 

prostředí. 

Třetí kapitola se zabývala vodním hospodářstvím v okresu Šumperk. Toto území  

se vyznačuje především dostatkem kvalitní pitné vody a to díky geografické poloze pod 

pohořím Jeseníky. Mezi základní zdroje dodávky pitné vody patří podzemní zásoby 

„Rašovského nasunutí“ a „Mohelnické brázdy“. Na tomto území je v provozu celkem  

9 čistíren odpadních vod, z nichţ 8 je v majetku akciové společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk a jednu čistírnu odpadních vod  provozuje obec Velké Losiny.  

Součástí třetí kapitoly byla i charakteristika ŠPVS, a. s., která vznikla v roce 1994 

privatizací podniku Vodovody a kanalizace Šumperk. Společnost provozuje i ČOV. Její 

výstavba, byla zahájena v roce 1965 a dokončena byla v roce 1972. V rámci třetí kapitoly  

je statisticky zhodnoceno zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odkanalizování a čištění 
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odpadních vod v rámci okresu Šumperk.  

Předposlední čtvrtá kapitola byla zaměřena na vlastní řešení a naplnění cíle diplomové 

práce. 

Diplomová práce byla věnována problematice  odpadních vod v návaznosti na řešení 

odkanalizování příkladového objektu. 

Cílem diplomové práce bylo posoudit moţné varianty odkanalizování objektu 

v extravilánu obce a to z hlediska finanční náročnosti na provoz jednotlivých variant řešení 

odkanalizování objektu. 

 Pro řešení diplomové práce jsem zformulovala  hypotézu: U objektu vzdáleného  

od kanalizační přípojky 0,829 km je účelnější vyuţívat odkanalizování objektu pomocí jímky.   

Na základě   provedených  výpočtů  a  ekonomického srovnání  variantního   řešení  

jsem dospěla k závěru, ţe za neměnnosti cen při srovnání nákladů za kaţdoroční  likvidaci 

obsahu ţumpy a nákladů na vybudování kanalizační přípojky,  bude návratnost finančních 

prostředků vloţených do  této investice (vybudování kanalizační přípojky vzdálené od objektu 

0,829 metrů) 21 let a 5 měsíců. Takto dlouhé časové období nemusí být pro kaţdého  

přijatelným řešením; dle mého názoru však nejde o investici finančně neproveditelnou.   

Je to investice, která dlouhodobě zajistí „bezstarostný“ odvod splaškové vody a zvýší  

hodnotu  daného objektu a je ve shodě s úsilím o  ochranu ţivotního prostředí. 

  Na závěr konstatuji, ţe cíl práce byl splněn;  hypotéza , kterou jsem pro řešení 

formulovala se naplnila pouze  částečně, neboť návratnost investice do kanalizační přípojky 

delší neţ 20 roků, nemusí být pro kaţdého přijatelným řešením, zvláště, je-li území v okolí 

objektu perspektivní lokalitou pro výstavbu bytů 
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