
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

 

 

 

PROBLEMATIKA ODKANALIZOVÁNÍ MALÝCH 

MĚST A OBCÍ 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Iva Šumšalová 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Hana Škrobánková, Ph.D. 

 

Ostrava 2012 



Iva Šumšalová : Problematika odkanalizování malých měst a obcí 

 

 

 



Iva Šumšalová : Problematika odkanalizování malých měst a obcí 

 

Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny pouţité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. 

- Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO. 

- Souhlasím s tím, ţe bakalářská práce je licencována pod Creative Commons Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je 

moţno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/  

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční vyuţití z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 14. 4. 2012 Iva Šumšalová 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Iva Šumšalová : Problematika odkanalizování malých měst a obcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych poděkovala vedoucí bakalářské práce, Ing. Haně Škrobánkové 

Ph.D. za konzultace a odborné vedení při zpracování mé bakalářské práce. 

Dále bych ráda poděkovala pracovníkům města Kopřivnice za poskytnuté 

informace a materiály. Zároveň bych chtěla poděkovat své rodině za podporu během 

celého studia. 

 

Iva Šumšalová 

 



Iva Šumšalová : Problematika odkanalizování malých měst a obcí 

 

ANOTACE 

Moje bakalářská práce se zabývá problematikou odkanalizování malých měst a 

obcí. V první části je zpracována legislativa ČR a EU v oblasti ochrany vod. Následuje 

přehled běţných způsobů odkanalizování a čištění odpadních vod. V další části jsem si 

vybrala jednu ukázkovou aglomeraci, ve které se musí v návaznosti na platnou 

legislativu ČR a EU vyřešit problém odkanalizování. Je to aglomerace nad 2 000 EO. 

Na této ukázkové aglomeraci poukazuji na postup a moţné problémy, se kterými se 

mohou představitelé obce a lidé, kteří jsou zainteresováni na odkanalizování dané 

oblasti setkat a které musí řešit. V závěru kapitoly se nachází průřez úkonů, které je 

nutno zvládnout od přípravy přes samotnou realizaci stavby.  

 

Klíčová slova: kanalizace, odkanalizování, stoková soustava, čistírna odpadních vod, 

aglomerace, legislativa 

 

 

SUMMARY 

My thesis deals the drainage of small towns and villages. The first part deals 

with the CR and EU legislation on water protection. The following are common 

methods of sewerage and wastewater treatment. In the next part, I choice a sample 

agglomeration, which must be valid in relation on the CR and EU legislation and to 

solve the drainage problem. It is a conurbation over 2 000 PE. In this sample I show the 

agglomeration process and the possible problems which may be representatives of the 

village and the people who are interested in the drainage area of the encounter and must 

deal with. The chapter concludes with the following section is to be managed from the 

preparation through the actual realization of the building. 

 

Key words: drainage, drainage, sewerage system, wastewater treatment, agglomeration, 

legislativ 
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1 ÚVOD 

Problém odkanalizování menších měst a obcí je velice ţhavé a diskutabilní téma 

jak široké veřejnosti, odborníků ve vodohospodářské sféře tak politického vedení 

jednotlivých obcí. Určitě si všichni uvědomujeme, ţe je velice málo oblastí lidské 

činnosti, které nejsou spjaty s vodou. Vţdyť i samotný lidský organismus tvoří cca 65 % 

tekutiny a člověk dokáţe přeţít bez vody pouze asi 3 dny. Voda je významná pro 

existenci naší planety a potaţmo lidské populace. 

V přírodě existuje koloběh vody. Část sráţkové vody dopadající na zem se 

odpaří, část odtéká jako povrchová voda do moří a část je vsakována do horninového 

podloţí a sytí zdroje podzemních vod. Mořská voda pokrývá asi 70 % zemského 

povrchu a představuje asi 95 % veškeré vody na Zemi. Atmosféra se sytí vodními 

parami z odparů mořské i povrchové vody a za vhodných podmínek kondenzuje a mění 

se ve vodní sráţky. Vzhledem k tomu, ţe lidstvo disponuje omezeným mnoţstvím vody, 

musíme v maximální míře vyuţívat i pouţitou vodu např. znečištěnou po pouţití 

obyvatelstvem či v průmyslu a zemědělství pokud má změněnou jakost. Taková voda se 

nazývá odpadní voda. Musíme zabránit nejen plošnému znečišťování přírodních vod, 

ale také bodovému znečištění, které představuje čištění odpadních vod na přijatelnou 

míru pro vodní recipienty, nejčastěji řeky. Musíme i nadále chránit kvalitu vody v naší 

zemi a nepřipustit její zhoršování [5]. 

Vývoj jakosti vody ve vodních tocích na území České republiky můţeme 

pozorovat v následujícím přehledu – obr.č.1 aţ obr.č.3. Z těchto podkladů vyplývá, ţe 

kvalita vody od roku 1990 aţ 2009 má vzrůstající tendenci. Nemalou měrou se na tomto 

vzrůstajícím trendu podílí také řádné čištění odpadních vod.  
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Obr.č. 1-Vývoj jakosti vody 1990 - 1991 [9] 

 

Obr.č. 2 - Vývoj jakosti vody 2000 - 2001 [9] 
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Obr.č. 3 - Vývoj jakosti vody 2009 - 2009 [9] 

Nejen na lidský organismus působí nepříznivě znečištěná voda. Pesticidy, 

toxické kovy a další škodlivé látky obsaţené v znečištěné vodě nemusí způsobit 

bezprostřední otravy lidí. Tyto látky se mohou také akumulovat v tělech rostlin a 

ţivočichů a postupně se v potravinovém řetězci dostanou aţ ke člověku. Některé vody 

jsou znečištěny nadměrným přísunem tzv. rozpustných solí jako dusičnany a 

fosforečnany. Ty vznikají jako produkt rozkladu organických zbytků ţivočichů a rostlin 

a mohou být součástí zemědělských hnojiv. Dostávají se do vod v podobě smyvů z polí 

a pastvin. Sloučeniny dusíku a fosforu obsahují také splaškové vody z lidských obydlí 

[6]. 

Mnoţství a kvalitu vody musíme chránit, tak aby toto bohatství naší planety 

mohly vyuţívat i budoucí generace našich potomků. Moje babička (ročník 1921) 

vyprávěla nám vnoučatům, ţe pokud jako děti měly na vesnici ţízeň, stačilo se napít 

vody z nedaleké studánky či říčky. Dejme si ruku na srdce, měl by někdo z nás odvahu 

v současnosti napít se z vesnické říčky? Vzhledem k tomu, ţe pocházím z vesnice a 

vím, jaká je kvalita vodního toku v současnosti, rozhodně bych toto neudělala. Vodní 

toky na vesnicích jsou převáţně znečištěny splaškovými odpadními vodami. 

Splaškové odpadní vody jsou silně zakalené, mívají většinou šedou aţ 

šedohnědou barvu. Vlivem vyčerpání rozpuštěného kyslíku a probíhajících anaerobních 

pochodů po několika hodinách začínají intenzivně páchnout a tmavnout. Toto je 

způsobeno vznikem sulfidické síry se sloučeninami ţeleza. Moč a fekálie jsou hlavními 
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znečišťovateli splaškových odpadních vod. Je předpoklad, ţe aţ 80 % znečišťujících 

organických látek pochází z moče a fekálií [8]. 

Moje bakalářská práce je zaměřena na odkanalizování menších měst a obcí.  

V úvodu této práce se zabývám legislativou ČR v oblasti ochrany vod. Dále 

Směrnicí 91/27/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, 

jakoţto základním závazným dokumentem Evropské unie a také ČR v oblasti ochrany 

povrchových vod. Je zde definován pojem aglomerace, který je jedním z klíčových 

pojmů této Směrnice 91/27/EHS. Uvádím zde přehlednou tabulku, která ukazuje počet 

aglomerací v ČR podle stavu plnění  nařízení vlády č. 61/2003 Sb. k 31. 1. 2010. 

Další kapitolu věnuji hrubému přehledu běţných způsobů odkanalizování a 

čištění odpadních vod. Zabývám se zde stokovými soustavami a systémy, dopravou 

odpadních vod a následnou likvidací. Shrnula jsem výhody a nevýhody 

centralizovaného systému odvádění a čištění odpadních vod. Okrajově se zmiňuji o 

historii kanalizace a současnému stavu v oblasti odkanalizování. Celá kapitola je 

doplněna upřesňujícími obrázky. 

V navazující kapitole jsem si vybrala Lubinu, místní část Kopřivnice, ve které se 

v návaznosti na platnou legislativu ČR a EU musí vyřešit problém odkanalizování. Je to 

aglomerace nad 2 000 EO. Na této vybrané aglomeraci poukazuji na postup a moţné 

problémy, se kterými se mohou představitelé obce či lidé, kteří jsou zainteresováni na 

odkanalizování dané oblasti setkat a které musí řešit. V závěru kapitoly se nachází 

průřez úkonů, které je nutno zvládnout od přípravy přes samotnou realizaci stavby.  

Cílem mé bakalářské práce je poukázat na problémy související 

s odkanalizováním menších měst a obcí. Přiblíţit postup při samotném rozhodovacím 

procesu, zda konkrétní obec odkanalizovat a jaký způsob odkanalizování zvolit, aby byl 

nejen v souladu s platnou legislativou, ale také potřebami obce a ochranou ţivotního 

prostředí. 

2 LEGISLATIVA ČR V OBLASTI VODNÍHO 

HOSPODÁŘSTVÍ 

V  České republice máme k dispozici omezené mnoţství vody. Cílem státní 

politiky v oblasti vod je jejich ochrana a efektivní nakládání s nimi. Toto vodní 

hospodářství musíme zachovat také pro budoucí generace.  

Vzhledem k tomu, ţe ČR je součástí EU hlavní zásady státní politiky v oblasti 

vod vycházejí z tzv. Rámcové směrnice EU o vodní politice, dalších směrnic z oblasti 
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voda a z obnovené strategie EU pro udrţitelný rozvoj. Ústředním vodoprávním úřadem 

České republiky v oblasti vod je Odbor ochrany vod Ministerstva ţivotního prostředí.  

Působí zejména v těchto oblastech:  

 plánování v oblasti vod na národní a mezinárodní úrovni, 

 ochrana vod v mezinárodní spolupráci, 

 ochrana jakosti a mnoţství povrchových a podzemních vod, 

 protipovodňová opatření, 

 finanční, ekonomické a administrativní nástroje v ochraně vod, 

 tvorba legislativy a norem v oblasti ochrany vod [27] 

2.1 Zákony 

Hlavní legislativní nástroje v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, dále pak 

nakládání s odpady z čistírenských procesů v ČR jsou tyto: 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Tento zákon je stěţejní dokument v oblasti vodovodů a kanalizací na území ČR. 

Řeší a upravuje vztahy 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. Definuje základní pojmy v dané oblasti. 

Klasifikuje technické poţadavky na výstavbu a jakost vodovodů a kanalizací, jejich 

evidenci, provozování a stanovuje ochranná pásma. Definuje působnost orgánů veřejné 

správy. Dále řeší sankce na úrovni správních deliktů a přestupků [18]. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.  

Účel Vodního zákona je maximální ochrana vodních zdrojů (povrchových i 

podzemních), minimalizovat negativní účinky v období sucha či povodní a zajištění 

bezpečnosti vodních děl. Tento zákon upravuje vztahy týkající se kanalizace pouze 

částečně a to vybranými paragrafy. § 16 se týká povolení k vypouštění odpadních vod 

s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace. § 91 sledování, měření a 

evidence znečišťujících odpadních vod. § 116 řešící sankční ujednání fyzických, 

právnických a podnikajících fyzických osob [17].  
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, ţe při  naprosté většině lidských úkonů vzniká odpad, je 

nutno také při nakládání s odpadními vodami respektovat Zákon o odpadech. Především 

pravidla pro předcházení vzniku odpadu a pro nakládání s nimi při dodrţování ochrany 

ţivotního prostředí, zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje [16]. 

Provádění a naplňování těchto zákonů se děje prostřednictvím prováděcích 

předpisů jako nařízení vlády a vyhlášky  vydaných převáţně v resortech ţivotního 

prostředí, zemědělství, zdravotnictví a dopravy.  

Plnění úkolů v přenesené působnosti vykonávají kraje a obce na základě zákonů 

č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a č.128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení). 

Státní správu v oblasti vodního hospodářství ČR vykonávají vodoprávní úřady 

(tj. obecní úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, újezdní úřady na území 

vojenských újezdů, krajské úřady, ministerstva) a Česká inspekce ţivotního prostředí. 

2.2 PRVKÚ ČR, PRVKÚK 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (dále jen PRVKÚ ČR). 

Tento dokument je zpracován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a představuje dokument státní politiky na 

krajské a státní úrovni v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Plán 

rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (dále jen PRVKÚK) 

zpracovávají a projednávají jednotlivá krajská zastupitelstva. Zahrnuje údaje o koncepci 

řešení vodovodů a kanalizací všech obcí v jednotlivých krajích. PRVKÚ ČR vydalo 

v roce 2010 Ministerstvo zemědělství jako střednědobou koncepci v oboru vodovodů a 

kanalizací do roku 2015. 

Hlavním cílem pracovníků v oboru vodovodů a kanalizací v České republice je 

zajistit pro obyvatele a odběratelé našeho území dostatek kvalitní pitné vody. Dále 

likvidace odpadních vod s minimálním negativním dopadem na ţivotní prostředí. 

Zajištění kvalitní a bezproblémové vodohospodářské infrastruktury je jeden ze 

stěţejních předpokladů pro další sociální a ekonomický růst daného území. 

Vodohospodářské sluţby jsou veřejného zájmu a nesmí překročit sociálně únosnou 

hranici.  
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PRVKÚ ČR je po formální stránce rozdělen na textovou a grafickou část. Dále 

pak obsahuje informační systém se základními demografickými, technickými a 

ekonomickými daty. 

V textové části lze nalézt souhrnnou zprávu a popisy nadobecních systémů 

vodovodů a kanalizací. Grafická část obsahuje přehledné mapy kanalizací a vodovodů 

na území ČR. 

Závěr z PRVKÚ ČR (rok vydání 2010) v oblasti odkanalizování a čištění 

odpadních vod: 

Podíl obyvatel napojených na kanalizační systémy ukončené na čistírně 

odpadních vod se do roku 2015 předpokládá 86,2 %. Kapacita těchto čistíren odpadních 

vod se předpokládá ke stejnému datu 5 200 tis. m
3
 den 

-1
. 

2.3 Směrnice 91/271/EHS 

Základním závazným dokumentem  Evropské unie a potaţmo také ČR, která se 

stala členem tohoto společenství roku 2004, v oblasti ochrany povrchových vod je 

směrnice Rady 91/27/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod 

(dále jen Směrnice). Přechodné období pro ČR je stanoven termín splnění podmínek do 

roku 2010. MŢP rozhodlo, ţe citlivými oblastmi jsou veškeré vody na území ČR.  

Základní úkoly směrnice jsou: 

 Intenzifikace čistíren odpadních vod nad 10 000 EO 

 Odvádění a čištění odpadních vod z aglomerací o velikosti 2 000 – 10 000 

EO 

 Přiměřené čištění odpadních vod v malých sídlech do 2 000 EO 

Účel této směrnice je eliminovat negativní dopad produkovaných odpadních vod 

na vody povrchové či podzemní a ochrana celého ţivotního prostření. Evropská komise 

neuvaţuje s městy a obcemi, nýbrţ s aglomeracemi. Obec můţe tvořit např. dvě 

aglomerace, nebo dvě obce mohou tvořit jednu aglomeraci. Dle Směrnice 91/271/EHS 

se aglomerací rozumí „oblast, v níž jsou obyvatelé a případně i hospodářské činnosti 

natolik soustředěny, že městské odpadní vody jsou shromažďovány a odváděny do 

městské čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění.“ [14]. 

Hranice aglomerace tvoří zastavěné nebo zastavitelné území, ve kterém je 

odpadní voda z hlediska nákladů efektivně shromaţďována. Z toho vyplývá, ţe jednu 

aglomeraci mohou tvořit dvě nebo více oblastí. Hranice správního území obcí se můţe 
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lišit od hranice aglomerace. Hranice aglomerace by neměla být od zastavěné části 

aglomerace vzdálena více neţ 200 metrů (H). Pro přehlednost následuje obr. č. 4 [13]. 

 

 

Obr.č. 4- Vymezení aglomerace, současně zastavěných a zastavitelných území [13] 
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Další pojem vyplývající z této směrnice je ekvivalentní obyvatel EO - je to 

měrné číslo pro stupeň znečištění odpadních vod. Jako základ je brána znečištěná voda 

v mnoţství 150 l/den, kterou vyprodukuje jeden obyvatel a její znečištění je 60 g 

BSK5/den. BSK5 je biochemická spotřeba kyslíku za pět dní. Poměr bydlících obyvatel 

k ekvivalentnímu obyvateli bývá 0,85 u sídel s 2000 bydlícími obyvateli a 0,77 u sídel 

s 1000 obyvateli. U větších aglomerací se do výpočtů zahrnuje také průmyslová 

produkce znečištění.   

K 31. 1. 2010 bylo v ČR evidováno 633 aglomerací nad 2 000 EO, které mají 

povinnost odvodu a čištění odpadních vod ze svého území. Na základě šetření 

Ministerstva zemědělství a Ministerstva ţivotního prostředí lze povaţovat za „vyřešené“ 

ty aglomerace, u nichţ je mnoţství vyhovujících ČOV s napojením obyvatel na 

kanalizaci větší neţ 85%. Z těchto výsledků lze odvodit následující tabulku č. 1, z které 

vyplývá, ţe stále zbývá dořešit 253 aglomerací, které neplní poţadavky na čištění 

městských odpadních vod.  

Tab.č. 1 - Přehled počtu aglomerací ČR podle stavu plnění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

k 31. 1. 2010 [31] 

Aglomerace 

Počet 

aglomera

cí 2010 

Počet 

"vyřešenýc

h" 

aglomerací 

Počet aglomerací, které je nutno 

dořešit 

Počet 

aglomerací 

v realizaci 

Počet aglomerací, 

které nemají 

zahájenou 

realizaci 

> 10 000 EO 156 100 10 46 

2000–

10 000 EO 
477 280 51 146 

Celkem 633 380 61 192 

3 PŘEHLED BĚŢNÝCH ZPŮSOBŮ 

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH 

VOD  

3.1 Historie kanalizace 

S určitostí nemůţeme říct, kdo a kde poprvé vynalezl kanalizační síť. První 

zmínky o „jakési“ kanalizaci a odpadní jámě se objevují v oblasti Babylonu v mytologii 
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semilských Akadů a datují se přibliţně do roku 2 600 př. n. l.  Z historických pramenů a 

vykopávek je známo, ţe v Mezopotámii jiţ roku 2 500 př. n. l. byly vyuţívány 

splachovací toalety, které odváděly lidské exkrementy do kanalizace. V městech na 

území dřívějšího Sumeru fungovala městská kanalizace, ze které byly vyvedeny 

jednotlivé přípojky do objektů a končily svislou šachtou s poklopem. Odpad a výkaly se 

házely do této šachy. Přípojkou a posléze městkou kanalizací byl dopravován do 

velkých řek či sběrných jam. Kanalizace byla z pálených cihel obdélníkového či 

čtvercového průřezu. Měla značný sklon z důvodů rychlého transportu odpadu do 

výustního místa [24]. 

Na našem území se první zmínky o kanalizačních útvarech datují do raného 

středověku, kdy se stavěly na hradech suché záchody tzv. prevéty a jejich obsah končil 

na hradbách hradu, čímţ se také hrad chránil před případnými nájezdy dobyvatelů.   

Ve 14. století existovaly ve větších městech otevřené příkopy, do kterých se 

vylévalo vše, co mělo alespoň trochu tekutou konzistenci. Tento způsob odvádění 

odpadů byl značně nehygienický, coţ mělo za následek také časté epidemiologické 

nákazy obyvatel jako např. mor či cholera. Vzhledem k šíření těchto chorob a následné 

velké úmrtnosti obyvatelstva, se začaly postupně stavět kanalizační stoky uzavřené. 

Jako materiál byl převáţně pouţíván kámen a cihly. Stoky měly profil vejčitý či 

kruhový a ústily do otevřených vodotečí. V menších městech či osadách ţádný 

kanalizační systém neexistoval a lidé chodili konat svou potřebu na hnojiště či do 

přírody. 

Absence vyhovující kanalizace trápila i hlavní město Prahu. Aţ v roce 1894 

schválili praţští zastupitelé vybudování nové kanalizační sítě dle návrhu anglického 

inţenýra Williama Heerleina Lindleye. Tato síť odkanalizovávala 2500 hektarů plochy, 

stála šest a půl milionu zlatých a byla ukončena na mechanické čistírně odpadních vod 

v Bubenči. Na počátku 20. století se řadila Praha mezi nejlépe hygienicky vybavená 

města Evropy [26 

Na vesnicích se stavěly domy, které většinou neměly vnitřní rozvod vody, a 

proto se veškerá potřeba obyvatel odehrávala na dvorku v „kadibudkách“.  

Teprve na přelomu 19. a 20. století se s prudkým rozvojem techniky a 

zpracování materiálu začíná řešit vnitřní rozvod vody, splachovací záchody, domovní 

kanalizace a stokové sítě.  

3.2 Současná situace  

Jak jiţ vidíme z hrubého průřezu historii, kanalizační systém v menších městech 

a obcích býval a bohuţel stále je opomíjeným problémem. Za období socialismu byla 



Iva Šumšalová : Problematika odkanalizování malých měst a obcí 

 

2012 11 

snaha vesnice a menší města plynofikovat, zavést zde elektrickou energii, vodovod a 

veřejné osvětlení. Kanalizace od jednotlivých domů se budovala většinou v akci „Z“ 

svépomocí a fungovala jako jednotná kanalizace vyústěna do vodoteče, která odváděla 

částečně předčištěné vody ze septiků či jímek a dešťové vody. Ucelený systém 

kanalizační sítě ukončený adekvátním čistícím způsobem se většinou neřešil. Roku 

2004, kdy vstoupila Česká republika do Evropské unie, se stávají pro ni závazné 

předpisy Evropské unie, a to i na úseku vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Tato povinnost je zakotvena především ve směrnici Rady č. 91/271/EHS ze dne 21. 

května 1991 o čištění městských odpadních vod.  

Platnost zákona č. 367/1990 Sb., o obcích přenesla na bedra měst a obci 

odpovědnost za samostatné hospodaření s majetkovými právy a s tím spojené 

pravomoci a odpovědnost v oblasti odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 

s odpady z čistírenských procesů [2]. 

Definice kanalizace dle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

„Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující 

kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních 

vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních 

vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. 

Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. 

Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o 

oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. „ [18] 

3.3 Stokové soustavy 

V současnosti existují na území České republiky tři základní typy stokových 

soustav pro odvod odpadních a dešťových vod ze zájmového území.  

 Jednotná stoková soustava  

 Oddílná stoková soustava 

 Modifikovaná stoková soustava. 

3.3.1 Jednotná stoková soustava 

Veškeré druhy odpadních vod jsou odváděny na ČOV společným potrubím. 

V této soustavě protéká kanalizační síti jak splašková, tak dešťová odpadní voda. Při 

větších deštích bývá kmenová kanalizační stoka zahlcena dešťovou odpadní vodou. 

Z důvodů odlehčení se na ní budují odlehčovací komory, které ovšem nebývají nijak 

přečištěny a ústí přímo do recipientu. 



Iva Šumšalová : Problematika odkanalizování malých měst a obcí 

 

2012 12 

Od tohoto druhu kanalizace se v současnosti upouští, jelikoţ přinášel velice 

mnoho negativních dopadů na kvalitu vody v tocích a způsoboval potíţe s provozem 

ČOV za deštivého období. Znázornění jednotné stokové soustavy je na obr.č.5. 

 

 

3.3.2 Oddílná stoková soustava 

Tento systém kanalizace odvádí odděleně různé druhy odpadních vod 

v jednotlivých stokových sítích. V městském pojetí se buduje většinou stoková síť pro 

odvod dešťových odpadních vod a odvod splaškových odpadních vod. Dešťové odpadní 

vody bývají svedeny přes vyústní objekt přímo do recipientu. Splaškové odpadní vody 

bývají svedeny na ČOV. Znázornění oddílné stokové soustavy je na obr.č.6. 

 

Obr.č. 6 - Oddílná stoková soustava [2] 

Obr.č. 5 - Jednotná stoková soustava [2] 
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3.3.3 Modifikovaná stoková soustava 

Kombinací jednotné a oddílné kanalizační soustavy vzniká modifikovaná 

soustava, která odvádí dešťové a splaškové vody z celého řešeného území. Splaškové 

vody jsou odváděny hlouběji uloţeným potrubím a dešťové vody mělce uloţeným 

potrubím. Výhoda tohoto systému spočívá v tom, ţe při přívalových deštích se nejvíce 

znečištěná dešťová voda z oplachu terénu dostává do splaškové kanalizace a na ČOV. 

Po zahlcení splaškové kanalizace teče jiţ relativně čistá sráţková voda dešťovou 

kanalizací do recipientu [2]. 

 

Obr.č. 7 - Modifikovaná stoková soustava [2] 

3.4 Stokové systémy 

Snahou stokových systémů je vytvořit kanalizační síť, která bude nejen 

respektovat morfologii terénu, urbanistické uspořádání staveb, ale bude také bezpečně 

v co nejkratší době odvádět odpadní vody z řešeného území.  

Rozeznáváme čtyři základní stokové systémy: 

 radiální 

 větvený 

 úchytný 

 pásmový. 

Tyto systémy se mohou v praxi vzájemně kombinovat tak, abychom dosáhli co 

nejlepších výsledů v odvádění splaškových vod. 
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3.4.1 Radiální stokový systém 

Bývá pouţíván převáţně k odvodnění uzavřených kotlin, které nemohou být 

odvodněny přímo do recipientu z důvodu nevyhovující morfologie terénu. Stoky ústí do 

nejniţšího místa a odtud se přečerpávají přes rozvodí do ČOV.  

 

Obr.č. 8 - Radiální stokový systém [7] 

3.4.2 Větvený stokový systém  

Nachází uplatnění v členitém terénu s  nepravidelnou zástavbou. Nejniţším 

místem řešeného území vede hlavní kmenová stoka, která ústí do ČOV. Do kmenové 

stoky jsou nejkratším způsobem zaústěny sběrače z celého řešeného území. 

 

Obr.č. 9 - Větvený stokový systém [7] 

3.4.3 Úchytný stokový systém  

Je pouţíván v plochých údolích s mírným sklonem odvodňovaného území 

k vodnímu toku. Hlavní kmenová stoka je navrţena převáţně v komunikaci, která 

kopíruje vodní tok. Do této stoky ústí sběrače z celého odkanalizovaného území.  
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Obr.č. 10 - Úchytný stokový systém [7] 

3.4.4 Pásmový stokový systém 

Nachází uplatnění v rozsáhlém území s většími výškovými rozdíly. Celý stokový 

systém je rozdělen do několika výškových pásem s jakýmkoliv uspořádáním sítě. Do 

tzv. pásmových sběračů jsou zaústěny stoky niţších řádů, které odvádí odpadní vody 

z jednotlivých pásem. Systém nachází uplatnění především tam, kde nejniţší kanalizace 

vedená podél vodního toku, leţí pod maximální hladinou recipientu a odpadní vody je 

nutno přečerpávat. Při pouţití pásmového systému se přečerpávají pouze odpadní vody 

z nejníţe poloţeného pásma. Z výše poloţených pásem se tyto vody odvádí gravitačně 

na ČOV [2]. 

 

Obr.č. 11 - Pásmový stokový systém [7] 

3.5 Doprava odpadních vod 

Především konfigurace terénu a druh stokové sítě nám udává způsob dopravy 

odpadních vod. Dopravu odpadních vod dělíme na tradiční a alternativní způsoby. 

3.5.1 Tradiční způsoby odvodu odpadních vod 

Tímto způsobem odvádíme odpadní vody gravitačně. Při tomto způsobu 

odvádění odpadních vod musíme dbát na dostatečné spádové poměry kanalizační sítě. 

Přečerpávání se zde vyuţívá jen v nezbytných a opodstatněných případech a to jen na 

velmi krátké úseky. Tento systém se dá vyuţít pouze v aglomeracích, které nám to 

umoţní především svými spádovými poměry danými morfologií území. 



Iva Šumšalová : Problematika odkanalizování malých měst a obcí 

 

2012 16 

3.5.2 Alternativní způsoby dopravy odpadních vod 

 Zde řadíme převáţně: 

 tlakovou kanalizaci 

 podtlakovou (vakuovou) kanalizaci 

 maloprofilovou gravitační kanalizaci. 

Tlaková kanalizace 

Systém se pouţívá pro rovinaté či mírně zvlněné území. Tlaková kanalizace 

funguje na principu přetlaku uvnitř trubní přepravní sítě. Domovní přečerpávací jímky 

zajišťují vnitřní přetlak v kanalizační síti a plynulou dopravu odpadních vod v celém 

systému. Jsou umístěny v blízkosti či uvnitř odvodňovaného objektu. Odpadní vody 

jsou vedeny z objektu do domovní přečerpávací jímky gravitační přípojkou [4]. 

Jako materiál pro tlakovou kanalizaci se pouţívá tlakových trub PE, PVC o min. 

DN 80. Uloţení potrubí musí být v nezamrzné hloubce, min. 1 – 1,2 m. Potrubí kopíruje 

konfiguraci terénu, přičemţ směrové změny jsou eliminovány systémovými tvarovkami 

výrobce daného potrubního systému. Kaţdých cca 300 m se osazují armaturní šachty 

pro odvzdušňování, odkalování a proplachování.  

Systém tlakové kanalizace se skládá z: 

 gravitační přípojky z odvodňovaného objektu do domovní přečerpávací 

jímky 

 vlastní domovní přečerpávací jímky s ponorným čerpadlem 

 výtlaku do sběrného tlakového potrubí  

 samotného sběrného tlakového potrubí [7]. 
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Obr.č. 12 - tlaková kanalizace [7] 

Podtlaková (vakuová) kanalizace 

Systém se vyuţívá taktéţ pro rovinatý či mírně zvlněný terén, kde není moţno 

pouţít např. gravitační odvod vody. Pro podtlakovou kanalizaci je specifická transportní 

rychlost 6 – 8 m s
-1

. Podtlak v systému v rozmezí 60-70 kPa oproti atmosférickému 

tlaku je vytvářen pomocí vakuových čerpadel ve sběrné tlakové nádobě v centrální 

podtlakové (vakuové) stanici. Domovní přípojky od jednotlivých objektů jsou osazeny 

sběrnou akumulační jímkou (šachtou) se sacím ventilem. Po zaplnění retenčního 

objemu sběrné šachty, se otevře sací ventil a příslušná dávka odpadní vody je 

transportována přes potrubní systém do sběrných tlakových nádob v centrální vakuové 

stanici a posléze na ČOV. 

Systém podtlakové kanalizace tvoří: 

 gravitační přípojka z odvodňované nemovitosti do sběrné akumulační jímky 

 sběrná akumulační jímka s podtlakovým ventilem 

 kanalizační přípojka podtlaková 

 podtlakové sběrné potrubí 

 centrální podtlaková (vakuová) stanice [4] 
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Obr.č. 13 - Podtlaková kanalizace [7] 

Alternativní způsoby dopravy odpadních vod se uplatňují především 

v aglomeracích, které mají rozptýlenou zástavbu, rovinatou či mírně zvlněnou 

konfiguraci terénu, nepříznivé podmínky pro poloţení stok jako např. vysoká hladina 

spodní agresivní vody, skalní podloţí v malé hloubce, poddolované území, omezený 

prostor pro uloţení kanalizace, terasovitá zástavba, široké ulice, apod. Tento systém je 

z dlouhodobého hlediska vţdy technicky, ekonomicky a zejména provozně náročnější, 

z důvodu nutnosti uţití čerpadel a jiných technologických zařízení. Celkově má systém 

vyšší poruchovost, kratší ţivotnost a je náročnější na provozování (preventivní a běţná 

údrţba, seřizování systému, zajišťování periodických revizí). Podstatnou komplikaci 

způsobuje i případný výpadek dodávky elektrické energie, kdy se systém stává 

nefunkčním. Z komplexního pohledu je nutno závěrem konstatovat, ţe tento systém se 

jeví provozně, ekonomicky a z hlediska obecné technické spolehlivosti jako nejméně 

výhodný. 

3.6 Materiál pro stokové sítě 

Poţadavky na pouţité materiály pro stokové sítě jsou: 

 chemická odolnost 

 odolnost vůči otěru, korozi a mikrobiálnímu působení 

 mechanická pevnost 

 nepropustnost a těsnost spojů 

 hladkost, nízký hydraulický odpor 

 dostatečná ţivotnost. 
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Pouţívané materiály: 

 kamenina 

 beton 

 ţelezobeton, polymerbeton 

 plastové potrubí 

 sklolaminát 

 šedá litina, tvárná litina 

 čedič 

 vláknocement 

 kombinace jednotlivých materiálů 

 

Foto č. 1 - materiál pro stokové sítě 

3.7 Profily stok 

Při navrhování profilu stoky musíme brát v potaz konkrétní stavební, 

hydraulické, provozní, ekonomické a geologické poţadavky.  

Nejpouţívanější profily stok jsou:  

 kruhové – pouţívají se pro menší profily stok a domovní přípojky. Jsou 

nejsnadněji čistitelné a jsou nejjednodušší na výrobu prefabrikátů. Ze 

statického hlediska jsou méně vhodné neţ vejčité tvary. 
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 vejčité – pouţívají se převáţně pro jednotnou kanalizaci, mají velice dobré 

hydraulické poměry. Dolní část stoky tzv. ţlábek podléhá největšímu otěru a 

někdy bývá vyztuţen odolným materiálem například čedičem. 

 tlamové – pokud nemůţeme zaručit dostatečnou tloušťku nadloţí, pouţívají 

se stlačené tlamové profily. Mají větší šířku, neţ výšku. Hydraulicky a 

staticky jsou nejméně příznivé. 

3.8 Způsoby čištění odpadních vod 

Při volbě vhodného způsobu čištění odpadních vod musíme brát v úvahu 

technické, ekonomické a legislativní poţadavky. Čištění odpadních vod můţeme dělit 

na intenzivní a extenzivní postupy. 

3.8.1 Intenzivní postupy 

Těmito postupy se provádí čištění odpadních vod na mechanicko-biologických 

ČOV. Podle konceptu jej dále dělíme na centralizované, decentralizované a individuální 

čištění 

 Centralizované čištění- odpadní vody z řešeného území se svedou pomocí stokové sítě 

na jednu centrální ČOV.  

Obr.č. 14 - Základní tvary stok [2] 
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Obr.č. 15 - Blokové schéma ČOV [28] 

 

 

Foto č. 2 - Centrální ČOV 

 Decentralizované čištěné - odpadní vody z řešeného území se likvidují na více 

menších ČOV. Tato varianta je vhodná pro malé obce (okolo 200 aţ 300 obyvatel) 

a malé sídelní útvary s roztříštěnou zástavbou. 

 Individuální čištění – odpadní vody jsou likvidovány v domovních ČOV, či 

v septiku spolu s dalším stupněm čištění případně v bezodtokové jímce (ţumpě) 

s pravidelným vývozem. 
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Obr.č. 16 - Domovní ČOV [20] 

 

Obr.č. 17 – Ţumpa [28] 

 

 

Foto č. 3 - Osazení ţumpy do terénu 



Iva Šumšalová : Problematika odkanalizování malých měst a obcí 

 

2012 23 

 

Foto č. 4 - Osazení domovní ČOV do terénu 

Výhody centralizovaného systému odvádění a čištění odpadních vod: 

 Vysoká účinnost čištění odpadních vod, moţnost dosaţení lepších 

kvalitativních parametrů vypouštěných odpadních vod, zabezpečení 

odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod. 

 Lepší stabilita provozu. Čím větší čistírna odpadních vod, tím lépe zvládá 

výkyvy v provozu ve vztahu k nátokovému mnoţství a kvalitě odpadních 

vod. 

 Centrální systém nakládání se zpracovanými kaly, jejich stabilizace, 

hygienizace a moţnosti dalšího vyuţití, např. kompostováním. 

 Vysoký stupeň kontroly provozu technologického zařízení, provádění 

měření mnoţství a kvality vstupní odpadní vody, měření kvality v průběhu 

procesu čištění a vzorkování na výstupu z ČOV. Na větších čistírnách se 

provádí vzorkování i několikrát denně. Provoz ČOV zajišťuje odborná 

firma, prostřednictvím zaučeného a zkušeného personálu. 

 Niţší provozní náklady na m
3
 vyčištěné vody. Odpadají starosti 

jednotlivých producentů odpadních vod (občané, podnikatelé) 

s provozováním zařízení. 

 Materiály, z kterých se budují v současné době kanalizační řády, zajišťují 

vysokou ţivotnost, minimální údrţbu a vodotěsnost. 

Nevýhody centralizovaného systému odvádění a čištění odpadních vod. 

 Poměrně vysoké pořizovací náklady, pokud se budují dlouhé kanalizační 

řady, které vyvolávají další investiční náklady, jako jsou např. opravy 

komunikací, chodníků a přeloţky jiţ existujících podzemních sítí. 
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Výhody decentralizovaného odvádění a čištění odpadních vod. 

 Za určitých podmínek, malé obce, sídla, roztroušená zástavba jsou niţší 

investiční náklady oproti vybudování centrální kanalizace. 

Nevýhody decentralizovaného odvádění a čištění odpadních vod 

 Malé čistírny odpadních vod mají niţší účinnost čištění, neţ čistírny velké. 

 Nejsou schopny zabezpečit zaručené odstraňování dusíku a fosforu 

z odpadních vod. 

 Hůře zvládají výkyvy různého mnoţství přitékané odpadní vody a rovněţ 

různou kvalitu. Jsou náchylnější na nerovnoměrnost provozu. 

 Domovní čistírny odpadních vod vyţadují pravidelný dohled, kontrolu 

provozu a příslušný zásah obsluhy, pokud proces čištění ČOV nefunguje, 

jak má. 

 Provozovatel ČOV má povinnost odebírat vzorky vypouštěné odpadní vody 

dle pravomocného rozhodnutí vodoprávního úřadu (2 x aţ 4 x ročně) 

 Provozovatel ČOV má povinnost provádět pravidelnou údrţbu zařízení, 

jeho průběţnou kontrolu, mazání pohyblivých částí, výměnu částí 

podléhajících rychlejšímu opotřebení a další úkony vyplývající zejména 

z poţadavků daných výrobcem či dodavatelem předmětného zařízení. 

 Provozovatel ČOV musí zpracovat plán nakládání se vznikajícími kaly a 

podle toho plánu s kaly hospodařit.  

 Provozní náklady jsou obvykle vyšší neţ platby stočného při centrálním 

odvádění odpadních vod kanalizací. 

 Dle vyjádření pracovníků vodoprávního úřadu v Kopřivnici dochází velice 

často ke špatnému provozování domovních čistíren odpadních vod 

(nevhodné nakládání s kaly a jejich likvidace, vypínání přívodu elektrické 

energie, neprovádění údrţby a odběrů vzorků apod.), čímţ se tyto čistírny 

stávají nefunkčními či pouze částečně funkčními a nedochází k likvidaci 

splaškových vod v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

Zkušenosti s umisťováním vysokého počtu DČOV  

Realizace velkého počtu domovních ČOV (stovky kusů) v jedné obci je rovněţ 

problém legislativní. Ing. Veronika Jáglová z oboru ochrany vod Ministerstva ţivotního 

prostředí ČR na semináři „Decentrální způsoby odvádění odpadních vod“, konaném 
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v Praze 1. 11. 2007, řekla: „Umístění 250-300 domovních ČOV v jedné obci 

představuje značný problém - téměř hazard. Je to technicky nevhodné řešení, které 

zakládá do budoucna na značné problémy. V obci velikosti kolem 1 000 obyvatel je 

výhodnější centrální způsob řešení, samozřejmě s ohledem na existující zástavbu. 

Základním problémem u domovních ČOV je jejich dozorování k zajištění správného 

provozu, tak aby zařízení čistily v souladu s vydanými povoleními vodoprávních úřadů.“  

Na tomto odborném semináři také přednesl zástupce Povodí Vltavy, s. p. 

příspěvek o praktických zkušenostech s instalací většího mnoţství domovních ČOV. 

Jako příklad byla uvedena obec Třebusice u Kladna s počtem obyvatel 495. V této 

oblasti mělo být instalováno původně 153 domovních ČOV. V první etapě bylo 

realizováno 54 kusů zařízení s tím, ţe na obci bylo zřízeno jedno pracovní místo, funkce 

dozorovatele provozu čistíren. Po roce byl zkušební provoz vyhodnocen pracovníky 

ČIŢP Praha. Závěr byl nelichotivý. Ze všech instalovaných zařízení plnily předepsané 

limity pro čištění odpadních vod pouze dvě čistírny.  

Při rozhodování jakou stokovou soustavu a systém zvolit a posléze jak 

likvidovat odpadní vody z konkrétní aglomerace bychom měli vycházet z technicko – 

ekonomického rozboru a přihlédnout také k podmínkám budoucího provozování, 

investičním, provozním a udrţovacím nákladům, hustotě osídlení a morfologii terénu. 

Dále musíme zohlednit také vodohospodářské poměry a velikost recipientu. Nesmíme 

ani opomenout ţivotnost celého investičního díla a kontrolu kvality vyčištěné vody.  

3.8.2 Extenzivní postupy 

Jedná se o čištění odpadních vod s minimálním technologickým zařízením, 

případně bez technologie. Mezi extenzivní postupy řadíme např. přírodní čistírny, 

biologické rybníky či zemní filtry.  

Při tomto způsobu čištění odpadních vod se vyuţívá procesu fytoremediace, coţ 

je v podstatě vyuţití rostlin k odstranění škodlivých látek z ţivotního prostředí [1]. 

Typy přírodních systémů pro čištění odpadních vod: 

 zemní (pískové filtry) 

 kořenové čistírny  

 vodní kultury  

 další systémy (hydroponie, závlaha ap.) 

Za vhodných podmínek můţe přírodní čistírna fungovat i jako bezodtoková 

(všechna voda v celém systému se odpaří nebo je vyuţita k zavlaţování). Na obr.č.18 
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vidíme moţný způsob uspořádání bezodtokového přírodního čištění odpadních vod 

[19]. 

 

1 – septik 5 – kontrolní odtoková šachta 

2 – kontrolní šachta 6 – dočišťovací rybníček 

3 – zemní filtr 7 – evapotranspirační plocha 

4 – umělý mokřad 8 – kompostování kalů se septiků 

Obr.č. 18 - Bezodtokový systém přírodního čištění odpadních vod – návrh moţného uspořádání 

[19] 

Bezodtokové systémy jsou výhodné pouţít pro: 

 Objekty, které nemají moţnost napojení na centrální kanalizaci a kde je 

obtíţné vyváţení fekálií  

 Rekreační sezónní objekty  

 Citlivé oblasti – např. CHKO, ochranné pásma vodních zdrojů apod. 

 

Foto č. 5 - Malá přírodní čistička pro rekreační chatu Blansko – Ţiţlavice [23] 
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Předností extenzivního způsobu čištění jsou niţší stavební náklady a nízké 

provozní náklady. K nevýhodám patří velká potřeba plochy a závislost čisticího účinku 

na klimatických podmínkách. 

Další způsob likvidace odpadních vod z menších měst a obcí můţe představovat 

výstavba biostanice. Je zaloţena na principu získávání bioplynu při procesu anaerobní 

fermentace z ţivočišných a rostlinných surovin např. odpady ze zpracování zeleniny, 

ovoce, shrabané listí, seno, sláma, odpady z ţivočišné produkce jako je kejda, hnůj, 

podestýlka a v neposlední řadě odpadní vody z domácností. Tento technologicky 

získaný bioplyn se dále vyuţívá k energetickým účelům např. pro spalování 

v kogenerační jednotce za současné produkce elektrické energie a tepla 

Odkanalizování řešené oblasti je ekonomicky náročné. Jedním z hodnotících 

kritérii ekonomické náročnosti vybudování a následného provozování celého díla je 

ţivotnost a nákladnost udrţování kanalizační sítě. Investor musí mít od počátku 

zpracovanou kvalitní projektovou dokumentaci, ve které bude zohledněna mimo jiné 

také ţivotnost samotného potrubí a vhodná volba uspořádaní kanalizační sítě [3]. 

4 CHAREKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

4.1 Úvod 

Mezi obce, které musejí řešit odkanalizování na svém území je také Kopřivnice 

s místní částí Lubinou. Lubina je výrazně orientována na Kopřivnici, ať uţ svojí 

polohou, zástavbou či sluţbami. Lubina tvoří s Kopřivnicí aglomeraci nad 2 000 EO. 

Hranice aglomerace jsou zachyceny na obr.č.19. Odbor Ţivotního prostředí města 

Kopřivnice v druhé polovině roku 2005 v rámci připravované aktualizace PRVKÚK 

podal oficiální ţádost o zařazení stavby „Odkanalizování aglomerace Kopřivnice – 

Lubina“ do programového období let  2007-2010. Tato obec je zařazena v PRVKÚ ČR 

jako aglomerace nad 2 000 EO s povinností odkanalizování do roku 2010. Samotná 

Kopřivnice je odkanalizována jednotnou kanalizační sítí, odpadní vody jsou gravitačně 

přiváděny na mechanicko-biologickou ČOV v katastrálním území Kopřivnice. Odtok 

z ČOV je zaústěn do místního recipientu Kopřivnička. Tuto ČOV a kanalizační síť 

vlastní a provozuje SmVaK.  
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Obr.č. 19 - Aglomerace Lubina  [25] 

4.2 Poloha a charakteristika Kopřivnice 

Město Kopřivnice leţí v Moravskoslezském kraji v okrese Nový Jičín. Nachází 

se asi 10 km východně od Nového Jičína a necelých 30 km jiţně od Ostravy. 

Nadmořská výška obce je asi  320 m n.m. V současnosti je druhým největším městem 

okresu jak polohou, tak počtem obyvatel. Bydlí zde cca 15% obyvatel okresu. V letech 

1970 a 1985 nastal prudký ekonomický rozvoj města v souvislostech s rozvojovým 

plánem státního podniku TATRA, coţ mělo za následek také budování nového 

bytového fondu. V severní části města se začalo s masivní výstavbou panelových domů, 

coţ mělo negativní dopad na architekturu města. Na východní části města se začal 

budovat průmyslový areál. Od roku 1976 má tato obec 3 místní části – Lubinu, 

Vlčovice a Mniší, které mají venkovský charakter. Místní části se nacházejí východně 

aţ severovýchodně od Kopřivnice. Vzhledem k absenci území pro další výstavbu přímo 

v Kopřivnici lze předpokládat, ţe se budou do místních částí směřovat rozvojové 

záměry bytové výstavby, sluţeb a podnikání. Tuto tendenci lze pozorovat z tabulky č.2. 

Město Kopřivnice je obcí s rozšířenou působností pro 9 okolních obcí. 
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Tabulka č. 2 - Vývoj počtu obyvatel  v Kopřivnici, vč. místních částí v létech 2000 – 2011 [12] 

 Rok 

Území 2000 2005 2010 2011 

Lubina 1541 1626 1677 1700 

Vlčovice 552 564 608 608 

Mniší 646 698 716 721 

Kopřivnice 1066 20630 19891 19774 

 

Rozloha města je na 4 katastrálních území a to Kopřivnice, Větřkovice u Lubiny, 

Drnholec nad Lubinou, Mniší a Vlčovice. Katastrální výměra města, včetně místních 

částí činí 27,48 km
2
. Zeměpisná šířka: 49° 35’ 55’’, zeměpisná délka: 18° 08’ 45’’. 

Hlavními silničními tahy ve městě a okolí jsou následující komunikace: 

 I/58 Ostrava – Příbor – Kopřivnice (Lubina – Vlčovice) – Frenštát pod 

Radhoštem – Roţnov pod Radhoštem – (Beskydy, Slovensko) v současnosti 

je na této silnici vybudován nový obchvat Příbora; 

 I/48 (Brno) – (Olomouc) – Hranice – Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek – 

Český 

 Těšín – (Polsko); 

 II/486 Kopřivnice (Vlčovice – Mniší) – Hukvaldy – Brušperk – Krmelín – 

(Ostrava); 

 II/482 Kopřivnice (centrum) – Závišice – Rybí – Nový Jičín; 

 II/480 Kopřivnice (Lubina – centrum) – Ţenklava – Veřovice – (Valašské 

Meziříčí). 

Kopřivnice se nachází v okrajové části vnějších Západních Karpat, a to v 

Podbeskydské pahorkatině. Povrch je tvořen horninami, které se usazovaly v 

okrajových částech druhohorního a třetihorního oceánu.   
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Obr.č. 20 - Poloha města Kopřivnice v ČR 

 

Foto č. 6 - Letecký pohled  na Kopřivnici [30] 

4.3 Historie Kopřivnice 

První stopy osidlování území okolo Kopřivnice můţeme datovat jiţ do starší 

doby kamenné, coţ dokládá cenný historický nález a to čelist neandertálského dítěte. Na 

svahu Červeného kamene, který se rozkládá na jiţní části katastru Kopřivnice, bylo 

nalezeno keltské sídliště z 2 stol. př. n. l. V 13. století dochází k obsazování krajiny 

světskými feudály a to díky iniciativě olomouckých biskupů. Asi v polovině 13. století 

Jindřich z Hückeswagenu zaloţil na nevysokém kopci hrad Schauensteina, lidově hrad 
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Šostýn a dal, vzniknout vsi Kopřivnice. Velice významnou událostí v historii 

Kopřivnice je zaloţení továrny na kameninu a hliněné zboţí v roce 1812. Zakladatelem 

byl Ignác Raška (1768 - 1824). Vyráběly se zde talíře, dţbány, hrníčky, mísy a později 

se továrna rozrostla o výrobu dlaţdiček, kachlí a obkladaček. Další velká továrna byla 

zaloţena Ignácem Šustalou okolo roku 1850 na výrobu kočárů, bryček a později i 

ţelezničních vagónů. Okolo roku 1865 nastává rozvoj Kopřivnice, budují se školy, 

poštovní úřad, knihovna a nastupuje zde i první lékař. V roce 1891 Ignác Šustala umírá 

ve Vídni. Nástupci se stávají jeho synové, kteří rozšířili výrobu o automobily. Po 

propuknutí první světové války se stala rakouská armáda velkým odběratelem 

nákladních vozů a v továrnách pracovalo téměř 5 000 dělníků, coţ mělo za následek 

výstavbu dalších obytných domů. Kopřivnice byla povýšena na městys roku 1910.  

V roce 1919 se začalo s výrobou vozů s názvem Tatra. Roku 1948 měla 

Kopřivnice 5 369 obyvatel a byla povýšena na město [29 

 

Foto č. 7 - Z historie města. Präsident první automobil vyrobený v Kopřivnici [21] 

 

Foto č. 8 - Z historie města. Továrna na hliněné zboţí [21] 

4.4 Hydrologické poměry 

Na území Kopřivnice je nejvýznamnějším vodním tokem řeka Lubina, která 

pramení v Beskydech pod vrcholem Kyčera. Číslo hydrologického pořadí toku je 2-01-

01-135. Přítoky do Lubiny jsou Lubinka a její pravobřeţní přítok Sýkoreček, dále pak 

Svěcený a Babincův potok. U Petřvaldu se Lubina vlévá do řeky Odry.  
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Dále se na území Kopřivnice nachází vodní nádrţ Větřkovice o rozloze 19,2 

hektarů, která se vyuţívá k rekreačním účelům. V rámci revitalizace vodního toku 

Kopřivničky, který protéká územím Kopřivnice od jiţní k severní části a ústí do řeky 

Lubiny byl znovu obnoven rybník u hradu Šostýna. 

 

Foto č. 9 - Vodní nádrţ Větřkovice 

4.5 Stávající infrastruktura 

Na území města Kopřivnice je téměř do všech oblastí zavedena voda 

z povrchových vodních zdrojů z přehrady Kruţberk a Šance prostřednictvím oblastního 

ostravského vodovodu. Místní část Vlčovice a Mniší jsou zásobeny vodou z lokálních 

podzemních zdrojů Spruţinky, Kazničov a Tichá I + II. Vlastníkem vodovodů na území 

města a místních částí jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., Ostrava. Celé 

území města, včetně místních částí, aţ na výjimky tvořené osamocenými objekty je 

pokryto nízkotlakým rozvodem zemního plynu. Z nedaleké rozvodny v Příboře se vede 

elektrická energie pro Kopřivnici. V areálu společnosti KOMTERM, a.s. se nachází 

lokální výrobní zdroj elektrické energie. Distribuci tepla ve městě zajišťuje společnost 

Teplo, s.r.o. Kopřivnice je také celoplošně pokryta veřejnou telekomunikační sítí a 

funguje zde místní rozhlas. Údrţbu místních komunikací, veřejného osvětlení, 

kanalizací v majetku města, hřbitova a veřejných prostranství zajišťuje městská 

obchodní společnost SLUMEKO, s.r.o. Ve městě není provozována městská autobusová 

doprava. Veřejnou dopravu zde zajišťují regionální autobusová a ţelezniční doprava. 
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4.6 Stručná charakteristika stávající kanalizační sítě 

4.6.1 Kopřivnice  

Samotné městské sídlo Kopřivnice má  odpadní vody svedeny pomocí jednotné 

kanalizační sítě gravitačně do zrekonstruované ČOV na k. ú. Kopřivnice, kterou 

provozuje SmVaK. Tato ČOV byla rekonstruována v roce 2003 tak, aby měla 

dostačující kapacitu pro celé území Kopřivnice, včetně místních částí. Přečištěná voda 

z ČOV je zaústěna do recipientu Kopřivnička.  

4.6.2 Místní části  

Všechny místní části Kopřivnice tj. Lubina, Vlčovice a Mniší s celkovou 

rozlohou cca 17 km
2
 nemají vybudovanou centrální kanalizační síť ukončenou 

adekvátním čištěním např. centrální ČOV. V rozmezí let 1955 aţ 1992 byla 

v návaznosti na výstavbu jednotlivých objektů budována postupně a nesystematicky 

kanalizační síť. Vesměs se jedná o zatrubněné příkopy, do kterých jsou zaústěny 

odpadní vody z jednotlivých nemovitostí. Většinou to bývají přepady z ţump či 

tříkomorových septiků. U novějších staveb je to odtok z domovních ČOV. Převáţná 

část kanalizace byla vybudována v akci „Z“ a je z betonového potrubí DN 300-600. 

Tato kanalizace má na mnoha místech nedostatečnou hloubku. Stoková síť je vyústěna 

do místních vodotečí tj. recipient Lubina s přítoky Lubinka, Sýkoreček a Svěcený potok 

celkem přes 21 vyústí (Lubina - 9, Mniší - 8, Vlčovice - 4). Provoz a údrţbu na 

kanalizaci zajišťuje městská firma SLUMEKO, s.r.o. a vlastníkem je město Kopřivnice. 

Celkový kanalizační systém je ve špatném technickém stavu a z hlediska estetického a 

hygienického zcela nevyhovující. V bezdeštném období způsobuje nepříjemné pachové 

zamoření a negativně se podepisuje na kvalitě místních vodních toků. 
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Foto č. 10 - Znečištěný vodní recipient 

 

Foto č. 11 - Vyústní objekt do Kopřivničky 
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Obr.č. 21 - Zakreslení stávající kanalizace v místní části Lubina [10] 
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Obr.č. 22 - Zakreslení stávající kanalizace v místní části Vlčovice, Mniší [11] 
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Na základě směrnice Rady 91/271/EHS a v souladu s PRVKÚ ČR má 

Kopřivnice povinnost odkanalizovat do roku 2010 místní část Lubinu, která tvoří 

aglomeraci nad 2 000 EO. Místní části Vlčovice a Mniší spadá do kategorie aglomerace 

menší neţ 2 000 EO. Odkanalizování těchto aglomerací je v Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Moravskoslezského kraje stanoveno po roce 2015. Tato skutečnost ovšem 

neznamená, ţe odpadní vody v těchto lokalitách nemají být likvidovány, nebo mohou 

být likvidovány v rozporu s platnou legislativou. Kaţdý, kdo produkuje odpadní vody, 

musí zajistit jejich přiměřenou likvidaci. 

5 POSOUZENÍ MOŢNÝCH VARIANT 

5.1 Možné varianty odkanalizování a způsoby likvidace odpadních 

vod 

Město Kopřivnice si nechalo roku 2000 zpracovat studii na odkanalizování a 

čištění odpadních vod v místních částech Lubina, Vlčovice, Mniší. Tuto studii 

vypracovala projekční firma Voding Hranice spol. s r.o.  

Ze studie vychází 5 základních variant odkanalizování a čištění odpadních vod. 

Varianta 1 aţ 3 se věnovala problematice odkanalizování zájmového území, včetně 

lokalit určených územním plánem pro rozvoj území. Varianta 4 a 5 řeší způsob 

likvidace odpadních vod. 

Varianty 1 aţ 3 řeší odkanalizování zájmového území pomocí oddílné stokové 

soustavy. Stávající kanalizace pak bude plnit funkci dešťové kanalizace. 

 Varianta č. 1  

Nově budovaná splašková kanalizace je navrţena jako gravitační s profilem 

hlavní stoky DN 300. Součástí řešení této varianty má být dobudovaní nové splaškové a 

dešťové kanalizace pro lokality určené pro rozvoj území. Trasa nově budované 

kanalizace vede částečně v souběhu se stávající kanalizací. Odkanalizování malého 

počtu objektů, které se nacházejí ve větší vzdálenosti neţ cca 1 km od nově budované 

splaškové kanalizace, se řeší pomocí vybudování bezodtokových jímek či domovních 

ČOV u kaţdé nemovitosti.  

 Varianta č. 2  

Splašková kanalizace je navrţena jako tlaková o profilu D 50 aţ 160 mm 

uloţená v hloubce 0,9 - 1,2 m. Podstatou navrţené tlakové kanalizace je, ţe splaškové 

vody z nemovitostí jsou odváděny domovní gravitační přípojkou DN 150 mm do sběrné 



Iva Šumšalová : Problematika odkanalizování malých měst a obcí 

 

2012 38 

čerpací jímky. Z této jímky je prostřednictvím čerpacího soustrojí a drtiče dopravována 

splašková voda tlakovou částí přípojky do hlavní tlakové sítě.   

 Varianta č. 3 

Nová splašková kanalizace je navrţena jako podtlaková. Tento systém svedení 

splašků vyţaduje zřízení centrální podtlakové stanice, dále pak osazení ventilu do 

sběrných šachet u jednotlivých nemovitostí. Ventil je za normálních okolností uzavřen, 

aby v takto odděleném potrubí mohl být udrţován podtlak pomocí podtlakových nádob 

v podtlakové stanici. Ventil se automaticky otevírá, pokud se ve sběrné jímce 

nashromáţdí dané mnoţství odpadních vod. Vpustí odpadní vodu a dovolené mnoţství 

vzduchu do systému a uzavře se. Tento systém je specifický transportní rychlostí okolo 

6 - 8 m/s.  

U variant č. 1 aţ 3 studie počítá s výstavbou dvou nových ČOV. První by se 

nacházela na území Lubiny a měla by zajistit čištění odpadních vod z místní části 

Lubina, s navrţenou kapacitou 1 700 EO. ČOV je situována na levém břehu toku 

Lubina v souladu s územním plánem a zabírá plochu cca 40 x 30 m. Vzhledem k tomu, 

ţe vytipované místo pro realizaci ČOV leţí v zátopovém území stoleté, ale i dvacetileté 

vody, coţ je povaţováno za aktivní zónu proudění, musí se úroveň areálu ČOV situovat 

nad hladinu stoleté vody Q100. 

Druhá ČOV by se nacházela v místní části Vlčovice, měla by kapacitu 1 500 EO 

a likvidovala by splaškové vody z místních částí Vlčovice a Mniší. Je situována pod 

zástavbu Vlčovic, na levém břehu řeky Lubiny. Zábor plochy pro ČOV ve Vlčovicích 

by činil také cca 40 x 30 m. Kóta terénu v místě budování nové ČOV je nad kótou 

hladiny stoleté vody.   

Varianta č. 4 a č. 5 je věnována způsobu likvidace odpadních vod. 

 Varianta č. 4  

Řeší likvidaci odpadních vod ze všech místních částí na stávající mechanicko-

biologické ČOV v k. ú. Kopřivnice. Tato ČOV je kapacitně dostačující i pro likvidaci 

odpadních vod ze všech místních částí Kopřivnice. V Lubině bude na konci 

kanalizačního systému vybudována hlavní čerpací stanice s výtlakem do stávající 

jednotné kanalizace na k.ú. Kopřivnice, ústící do stávající ČOV. Odkanalizování 

jednotlivých částí bude v souladu s variantami č.1 aţ č.3. 

 Varianta č. 5  

Řeší likvidaci odpadních vod ze všech místních částí na nově vybudované 

centrální ČOV v Lubině v k.ú. Drnholec nad Lubinou. Přečištěné odpadní vody budou 
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poté svedeny do recipientu Lubina. Odkanalizování jednotlivých částí bude taktéţ jako 

v předcházející variantě v souladu s variantami č. 1 aţ č. 3. 

5.2 Výběr nejvhodnější varianty 

Součástí zpracované studie bylo také ekonomické zhodnocení stavby, z něhoţ 

vyplývá, ţe výrobní i provozní náklady jsou nejpříznivější pro kombinaci variant č. 1 a č.4 

tj. vybudování gravitační kanalizační sítě a následná likvidace odpadních vod na centrální 

stávající ČOV v Kopřivnici[15]. 

Tento způsob odkanalizování a likvidaci odpadních vod schválila také Rada 

města Kopřivnice na své 35. schůzi v roce 2001. 

V roce 2003 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby v řádném územním 

řízení. V roce 2004 byla vypracována a schválena krajská koncepce rozvoje vodovodů a 

kanalizací Moravskoslezského kraje, v níţ je zapracováno i řešení odkanalizování a 

čištění odpadních vod z Kopřivnice, včetně místních částí. Jedná se o vybudování nové 

gravitační kanalizace s likvidací odpadních vod na stávající ČOV v Kopřivnici. 

Vzhledem k velké finanční náročnosti realizovat celou akci najednou (tj. 

odkanalizovat všechny tři místní části) a v návaznosti na směrnici Rady 91/271/EHS a v 

souladu s PRVKÚ ČR rozhodlo Zastupitelstvo města Kopřivnice odkanalizovat v první 

etapě pouze místní část Lubina, která tvoří aglomeraci nad 2 000 EO.  

Dále pak Zastupitelstvo města Kopřivnice na svém 15. zasedání v roce 2005 

schválilo zařazení finanční spoluúčasti města Kopřivnice na projektu „Odkanalizování 

místní části Lubina“ do rozpočtového výhledu města na léta 2007-2010 jako svou 

prioritu. 

S cílem provést revizi technického řešení, aktualizaci investičních a provozních 

nákladů a posoudit soulad projektu s platnou legislativou a koncepcí 

Moravskoslezského kraje zadal v roce 2008 Odbor ţivotního prostředí městského úřadu 

Kopřivnice zpracování „technicko - ekonomické studie – aktualizace“ u firmy 

KONEKO spol.s.r.o. Ostrava. 

Tato studie jednoznačně potvrdila správnost výběru varianty, jak z pohledu 

ekonomického, tak technického tj. výstavba gravitační splaškové kanalizace s následnou 

likvidací odpadních vod na stávající ČOV v k.ú. Kopřivnice.  
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Stručný technický popis stavby vycházející z dokumentace pro stavební 

řízení na akci: „ aglomerace Kopřivnice - místní část Lubina, odkanalizování “ : 

Název stavby: Aglomerace Kopřivnice - místní část Lubina, odkanalizování 

Místo stavby:  Kopřivnice, k.ú. Větřkovice u Lubiny, Drnholec nad Lubinou a 

Kopřivnice 

Okres: Nový Jičín 

Odvětví: Vodní hospodářství 

Charakter stavby:  trvalá  

Druh stavby: Výstavba nové stokové sítě, včetně čerpacích stanic 

Struktura stavby: Celková délka: kanalizace – hlavní řád (DN 300)         11.600 m 

z toho: DN 100 (výtlak z centrální čerpací stanice )         2. 900 m 

Lokální čerpací stanice                                                              3 ks 

Centrální čerpací stanice                                                           1 ks 

Celková délka: kanalizace – přípojky (DN 200,150)       6. 200 m 

z toho: veřejná část přípojek                                               1.400 m 

             soukromá část přípojek                                          4.800 m                              

Čištění odpadních vod: na stávající mechanicko - biologické ČOV v k.ú. Kopřivnice   

Počet obyvatel: cca 1.650 

Počet obyvatel 

napojených na novou 

stokovou síť 

cca 1.400 

Počet napojených 

nemovitostí: 

cca 275  
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Obr.č. 23 – Zakreslení nové stokové sítě budované v místní části Lubina [15] 
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5.3 Svazek obcí regionu Novojičínska 

Dalším krokem MÚ v Kopřivnici byl vstup do Svazku obcí regionu 

Novojičínska (dále Svazek) roku 2005. Členové Svazku jsou Nový Jičín, Kopřivnice, 

Mořkov a Ţivotice u Nového Jičína Předmětem činnosti svazku je především 

vybudování splaškové kanalizace, včetně veřejné části kanalizačních přípojek 

odvedených na stávající čistírny odpadních vod. Tento cíl chtějí členové Svazku 

uskutečnit pomocí finanční podpory Evropské unie, prostřednictvím Operačního 

programu Ţivotní prostředí. Vstupem do Svazku město Kopřivnice podstatně zvýšilo 

šanci na čerpání peněz ze zdrojů EU. Na druhé straně je zavázáno k zodpovědnosti vůči 

ostatním členům Svazku. Členové Svazku, budou společně ţádat o dotace a v rámci 

sjednocení akce budou společně vypracovávat výkonné fáze projektové přípravy od 

vypracování dokumentace pro stavební řízení dále. Jedná se zejména o vypracování 

dokumentace pro výběr dodavatele a následnou realizaci celé akce. 

Z výše popsaného vyplývá, ţe Svazek: 

 je ţadatel a příjemce případné dotace 

 je zadavatelem veřejných zakázek  

 plní funkci investora, plnění jsou poskytována ve prospěch měst a obcí. 

Předmět hlavní činnost Svazku: 

 příprava a následná realizace skupinového projektu „Odkanalizování 

vybraných měst a obcí regionu Novojičínska“ pro období 2007-2013 

 zastupování zájmu jednotlivých členů Svazku vůči třetí osobě při přípravě a 

realizaci skupinového projektu. 

5.4 Řešení majetkoprávních záležitostí v rámci stavebního povolení 

V roce 2008 bylo vydáno Odborem stavebního řádu, územního plánování a 

památkové péče v Kopřivnici platné stavební povolení na základě zpracované 

dokumentace pro stavbu „ aglomerace Kopřivnice - místní část Lubina, odkanalizování 

“. V rámci stavebního řízení se musely dořešit také majetkoprávní záleţitosti. 

Především odkupy dotčených pozemků a zajištění předběţných souhlasů majitelů 

pozemků dotčených kanalizací, se zřízením věcného břemene. Jelikoţ jsem se také 

podílela na získání stavebního povolení na tuto akci, mohu konstatovat, ţe zajištění 

souhlasného stanoviska od jednotlivých vlastníků dotčených soukromých pozemků byl 

jeden z nejtěţších úkolů.  

Za problémová a kritická místa byla povaţována: 
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 Nesouhlasy některých majitelů s vedením kanalizace na jejich pozemcích. 

 parcely, které byly územním řízením dotčeny a nyní současní 

majitelé nesouhlasí s vedením kanalizace po jejich pozemku. 

V takovém případě pokud je to technicky moţné bude nutné vést 

kanalizaci po jiných (sousedních) pozemcích 

 zvyšující se počet projednání s majiteli pozemků dotčených 

kanalizací 

 komplikace s novými souhlasy, to je zejména nesouhlas s nabízenou 

jednotnou cenou v Kč na m
2
 věcného břemene. Tato jednotná cena 

se zdá některým majitelům jako nedostatečná.  

 Nedohledatelnost a nedostiţitelnost majitelů dotčených pozemků. 

 parcely, které vlastní dnes jiţ např. zemřelý občan a nejsou 

vypořádány majetkoprávní záleţitosti 

 parcely, na nichţ nelze prozatím dohledat vlastníka, jelikoţ údaje 

z katastrálního úřadu jsou nepřesné (není např. aktualizována adresa 

pobytu), popřípadě je nepravdivá (neexistující adresy občanů, 

chybějící rodná čísla pro identifikaci) 

 Řešení rozdílů mezi právním stavem zápisu v katastru nemovitostí a 

skutečností. 

 je zapotřebí přesně vydefinovat umístění kanalizačního potrubí, coţ 

má za následek částečnou nesrovnalost mezi skutečností a katastrální 

mapou vedoucí k dalším jednáním s novými vlastníky 

 vyvstávají nové poţadavky na výkup soukromých pozemků, na 

nichţ vede veřejná komunikace  

5.5 Napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci 

5.5.1 Základní členění kanalizační přípojky z hlediska uznatelných 

nákladů 

Stavba se jako celek sestává z hlavních rozvodů (kanalizační řád a související 

stavební objekty) a přípojek (veřejná a domovní část). 

Kanalizační přípojku lze rozdělit na dvě části. První část je veřejná, tj. od 

napojení na hlavní páteřní stoku přes veřejný pozemek po kanalizační šachtu, pro 

připojení druhé části přípojky tj. soukromé části. Tato část přípojky začíná u napojované 
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nemovitosti a vede většinou přes soukromé pozemky aţ ke kanalizační šachtě, kterou 

končí veřejná část kanalizačních přípojek. 

Z tohoto hlediska lze dle metodických pokynů část veřejné přípojky povaţovat 

za uznatelný náklad a vztahuje se na něj případná uznaná finanční dotace. Přípojky na 

soukromém pozemku jsou vţdy neuznatelným nákladem.  

Dle mého mínění je dalším velice důleţitým krokem spolupráce a informovanost 

občanů, kteří mají být napojeni na nově budovanou kanalizaci. Jedna z limitujících 

podmínek pro získání cizích finančních zdrojů a eliminaci rizika vyměření povinnosti 

následného odvodu finančních prostředků zpět poskytovateli (vratky) je připojení 

dostatečného mnoţství obyvatel příslušné aglomerace na nově vybudovanou kanalizaci. 

Město Kopřivnice pro své občany připravilo informační kampaň, kde je seznamuje se 

zákonnými důvody a povinnosti napojit se na nově budovanou kanalizaci.  

5.5.2 Důvody pro motivaci obyvatel k napojení nemovitostí na veřejnou 

kanalizaci  

Sociální důvody podpory: 

Bez přispění města Kopřivnice nelze předpokládat, ţe obyvatelé Lubiny i přes 

zákonnou povinnost budou ochotni provést v potřebném čase a v potřebném rozsahu 

napojení svých nemovitostí na nový kanalizační řád oddílné splaškové kanalizace. 

Naopak se domnívám, ţe sociálně slabší obyvatelé mohou mít problém z finančních 

důvodů včas svou zákonnou povinnost splnit. S ohledem na předpokládanou výši 

podpory, dále s ohledem na skutečnost, ţe v rámci poskytování podpory nelze zkoumat 

jednotlivé sociální situace jednotlivců, byla navrţena „sociální, plošná“ podpora, a to 

podle předem stanovených selekčních kritérií (pevná výše podpory, stanovení okruhu 

oprávněných příjemců, technická kritéria podpory). 

Technické, finanční a jiné důvody podpory: 

 hledisko kompaktnosti výstavby a neprodluţování stavebního procesu 

v místní části (omezení prodluţování trvání zemních prací a dodatečných 

zemních prací - hlučnost, prašnost) 

 nutnost zabezpečit dostatečné mnoţství splaškových vod pro správný chod 

přečerpávací stanice 

 snaha města o co nejrychlejší a kompletní převedení stávající jednotné 

kanalizace na kanalizaci pouze dešťovou. 
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5.5.3 Příklady obecných možných metod způsobů podpory obyvatel: 

 finanční podpora (výpomoc) pro výstavbu domovní přípojky- dar, dotace, 

půjčka apod. (přímé finanční prostředky města) 

 hromadná pomoc se stavebními pracemi např. formou vysoutěţení „dobré, 

příznivé ceny“ na výkopové práce či materiál na stavbu kanalizační přípojky 

 administrativní - zajištění projektové dokumentace, včetně stavebního 

povolení pro jednotlivé soukromé kanalizační přípojky  

 realizační – veřejná část kanalizační přípojky (uznatelný náklad a vztahuje 

se na něj případná uznaná finanční dotace). 

5.5.4 Konkrétní podpora města Kopřivnice pro stavbu nových 

soukromých kanalizačních přípojek občanům Lubiny  

O tuto podporu dle platných pravidel pro poskytnutí podpory vydaných městem 

Kopřivnice mohou zaţádat pouze fyzické osoby, které vlastní nemovitosti určené 

k bydlení či stavebníci nemovitosti určené k bydlení s platným stavebním povolením 

k datu podání ţádosti. 

Forma a výše podpory: 

 město bezplatně předá zpracovanou PD na realizaci přípojky 

 příspěvek na realizaci kanalizační přípojky ve výši 400,-Kč / bm, max. však 

40.000,-Kč. 

Způsob vyplácení podpory: 

 uzavřená smlouva 

 výplata příspěvku po realizaci a protokolární kontrole 

 výše příspěvku je také závislá na termínu realizace přípojky, který je v 

souladu s harmonogramem stavebních prací pro celou akci. 

Podmínky pro vyplácení podpory: 

 realizace přípojky dle PD (odpadní splaškové vody do nové kanalizace, 

dešťová voda do stávající kanalizace) 

 provedení kontroly ze strany města před zásypem přípojky a při připojení na 

hlavní řád 

 odpojení stávajícího zařízení, likvidace jeho obsahu a stavební likvidace 

zařízení 
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 uzavření smlouvy mezi příjemcem podpory a provozovatelem kanalizace 

 oboustranně potvrzený protokol o splnění výše uvedených bodů [22]. 

5.6 Budoucí provozovatel veřejné kanalizace 

Další podmínkou pro úspěšné získání dotace v rámci Operačního programu 

Ţivotní prostředí (dále OPŢP) je mimo jiné také schválení koncesního projektu a 

koncesního dokumentu pro výběr provozovatele nové kanalizační sítě. Podmínkou 

SFŢP ČR pro zahájení čerpání dotace není dokončené koncesní řízení, je však nutné 

předloţit zpracovaný koncesní projekt a koncesní dokumentaci. Koncesní projekt slouţí 

jako podklad pro koncesní řízení a výběr budoucího provozovatele nově budované 

kanalizace. Je důleţitý také pro vlastníka kanalizace. Vlastníkovi poskytuje podklady k 

vytváření zdrojů pro obnovu majetku kanalizací a především o variantách cenového 

vývoje ceny stočného. Svazku musí koncesní projekt připravit takovou variantu, aby se 

minimalizovala rizika porušení podmínek OPŢP.  

Protoţe projekt „Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska“ 

je koncipován jako společný skupinový projekt Svazku, je velice vhodnou variantou 

uzavření jedné provozní smlouvy s jednotnou cenou stočného na dobu 10 let. Toto 

odpovídá základní koncepci ţádosti dotace (která byla takto akceptována orgány OPŢP) 

a umoţní to nekonfliktně splnit podmínky OPŢP zejména s ohledem na poţadavek 

udrţitelnosti projektu, především tvorbu přiměřených zdrojů pro budoucí obnovu. Je 

vhodné, aby smluvní stranou vůči budoucímu provozovateli byl Svazek, jakoţto 

vlastník kanalizace, jelikoţ bude jednotně vykonávat zejména práva vlastníka 

kanalizace. Po schválení zastupitelů všech členů Svazku a rady Svazku koncesního 

projektu, bude realizováno vlastní koncesní řízení pro výběr nejvhodnějšího budoucího 

provozovatele nově budované kanalizace. 

5.7 Financování 

Na přelomu roku 2009 a 2010 podal Svazek ţádost o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci  OPŢP. Tato ţádost byla úspěšná a 

finanční podpora byla uznána. V rámci financování projektu Svazek musel zajistit 

pokrytí všech výdajů týkající se realizace skupinového projektu odkanalizování. 

V následující tabulce je uvedeno financování projektu ze strany Svazku a ze strany 

Kopřivnice. 
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Tabulka č. 3 - Financování skupinového projektu „Odkanalizování vybraných měst a obcí 

regionu Novojičínska“ [22] 

SVAZEK 

Celkové náklady projektu 318 mil. Kč 

Celková dotace OPŢP 217 mil. Kč 

Celková dotace Moravskoslezského 

kraje 

7 mil. Kč 

Půjčka ze Státního fondu ţivotního 

prostředí 

24 mil. Kč 

PODÍL KOPŘIVNICE 

Celkové náklady projektu 94 mil. Kč 

Celková dotace OPŢP 64 mil. Kč 

Celková dotace Moravskoslezského 

kraje 

2 mil. Kč 

Půjčka ze Státního fondu ţivotního 

prostředí 

8,5 mil. Kč 

Úvěr 18,5 mil. Kč 

 

Proces schvalování dotací u předloţených ţádostí je poměrně sloţitý a 

předloţené projekty se posuzují mimo jiné také podle následujících kritérii: 

 soulad s krajskými a celostátními koncepcemi  

 soulad se všemi příslušnými zákony ČR a EU 

 posouzení finanční náročnosti projektu vzhledem k ekologickému přínosu 

(počet napojených obyvatel, mnoţství čištěných odpadních vod) 

 finanční limit na jednoho připojeného EO 

 zajištění napojení stanoveného mnoţství EO. 

Další následné kroky pro vlastní realizaci stavby jsou: 

 zpracování tendrové dokumentace 

 výběr nejvhodnějšího dodavatele stavby.  
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6 VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Největším producentem odpadních vod v malých městech či obcích jsou 

domácnosti, tedy občan. V případě, ţe v dané lokalitě není moţnost se napojit na 

veřejnou kanalizaci, můţe odpadní vody likvidovat v souladu s povolenými způsoby 

individuálně např. v domovní ČOV, či akumulací v ţumpě. V tomto případě zůstává 

odpovědnost za likvidaci odpadních vod na vlastníkovi nemovitosti. Pokud je v obci 

vybudována dešťová kanalizace, lze do ní zaústit pouze dešťové vody na základě 

povolení k nakládání s povrchovými vodami, které je v kompetenci obce. Obec má také 

povinnost provozovat tuto kanalizaci, pokud je jejím vlastníkem. Pokud je v obci 

vybudována funkční jednotná či splašková kanalizace, lze do ní zaústit splaškové vody 

od jednotlivých producentů a primární zodpovědnost za jejich konečné zneškodňování 

leţí na vlastníkovi kanalizace – většinou na obci [4]. 

Ve schváleném PRVKÚK a v územním plánu obce je uveden způsob likvidace 

odpadních vod pro danou lokalitu, zejména s ohledem na velikost a konkrétní územní 

poţadavky dané obce. 

Pokud se obec rozhodne řešit problematiku odkanalizování daného území 

aktivně a převezme na sebe zodpovědnost za zneškodňování odpadních vod, následuje 

pro obec sloţitý proces výběru vhodné varianty způsobu odkanalizování a 

zneškodňování odpadních vod. Na začátku tohoto procesu je třeba svědomitě 

vypracovat technicko – ekonomickou studii, která dává moţnost obci výběru 

nejvhodnější varianty. Tato studie musí být také v souladu se schváleným závazným 

dokumentem PRVKÚK. Studie by měla obsahovat také návrhy modelu financování a 

odpovídající dotační titul ke spolufinancování nové investice. Vedle otázky dořešení 

financování vlastní investiční akce, by měla mít obec také vyřešenu problematiku 

týkající se výše stočného a potencionálního provozovatele [4]. 

Na základě takto vypracované analýzy se obec rozhodne jak, bude řešit 

 problematiku zneškodňování odpadních vod na svém území. 

V případě, ţe obec bude řešit otázku odkanalizování a vybere si pro ni 

nejvhodnější variantu, mohou začít práce na realizaci samotné investiční akci. 

Tyto práce obnášejí především: 

 vypracování projektové dokumentace v příslušném stupni (dokumentace pro 

územní rozhodnutí, pro stavební povolení a tendrová dokumentace) 

 zajištění financování celé akce (ţádost o dotaci, vlastní prostředky, půjčky a 

úvěry) 
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 zajištění budoucího provozovatele a vyjasnění výše ceny stočného 

 spolupráce a osvěta veřejnosti (veřejné zasedání zastupitelstva obce, veřejné 

setkání k danému tématu, informace v místních sdělovacích prostředcích či 

informační letáky distribuované přímo k jednotlivým občanům). 

Veškeré tyto kroky by měly probíhat v časovém souladu, z důvodu zefektivnění 

práce, minimalizací investičních a provozních výdajů a zvýšení šance získat dotaci 

z vybraného dotačního titulu. 

Má bakalářská práce měla za úkol shrnout zásadní problémy s odkanalizováním 

malých měst a obcí, ve kterých je absence vyhovující kanalizační sítě ukončena 

adekvátním způsobem čištění největší. Tato skutečnost je dána tím, ţe v uplynulých 

desetiletích stát nevěnoval velkou pozornost oblasti odpadních vod právě v těchto 

menších aglomeracích. Ve většině velkých obcí a městech je kanalizační systém jiţ 

vyřešen. V návaznosti na platnou legislativu ČR, EU a závazného dokumentu PRVKÚ 

ČR by měl být v kaţdé obci vytvořen určitý standart řešení v oblasti zneškodňování 

odpadních vod. 

Na ukázce projektu „Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu 

Novojičínska“, zejména pak jeho části odkanalizování místní části Lubina, kterou jsem 

si vybrala, jako ukázkovou aglomeraci, mohu stručně shrnout nejdůleţitější kroky, které 

by se měly učinit při rozhodovacím procesu jak vyřešit kanalizaci v menších městech a 

obcích. 

Lubina tvoří spolu s Kopřivnicí aglomeraci nad 2 000 EO a je v PRVKÚ ČR 

zařazena jako aglomerace s povinností odkanalizování do roku 2010. Myšlenka 

odkanalizování místních částí měla své začátky jiţ v roce 2000, kdy si město 

Kopřivnice nechalo zpracovat studii na odkanalizování a čištění odpadních vod ve 

všech místních částech tj. v Lubině, Vlčovicích a Mniší. Z této studie vzešlo následně 

pět základních variant odkanalizování a čištění odpadních vod. V návaznosti na 

směrnici Rady 91/271/EHS a vzhledem k velké finanční náročnosti se zastupitelé města 

rozhodli v první etapě pro odkanalizování Lubiny. Vybudování kanalizační sítě 

v Lubině je také jedním z hlavních předpokladů pro následné odkanalizování Vlčovic a 

Mniší. Nově budovaná kanalizace ve zbývajících dvou místních částí bude napojena na 

hlavní kmenovou stoku v Lubině. Z technicko – ekonomické studie vyplývá jako 

nejvhodnější varianta vybudování gravitační kanalizační sítě a následná likvidace 

odpadních vod na stávající centrální ČOV v Kopřivnici. Tato varianta je také v souladu 

s PRVKÚ ČR.  
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Pro zvýšení šance na čerpání peněz ze zdrojů EU vstoupila Kopřivnice do 

Svazku obcí regionu Novojičínska, jehoţ hlavním cílem je společné vybudování 

splaškové kanalizace pro vybrané obce regionu Novojičínska. Následoval výběr 

nejvhodnějšího dotačního titulu a podání ţádosti o finanční podporu Evropské unie, 

prostřednictvím Operačního programu Ţivotního prostředí. Tato ţádost byla úspěšná a 

podpora byla následně uznána. V návaznosti na podmínky dotačního titulu probíhaly 

v jednotlivých obcích práce na zajištění stavebního povolení, spolupráce s veřejností, 

výběr budoucího provozovatele a zajištění vlastních finančních prostředku na 

dofinancování celé akce. Pro samotnou realizaci si Svazek nechal zpracovat tendrovou 

dokumentaci a vyhlásil veřejnou zakázku na realizaci celého díla. V současnosti u všech 

členů Svazku probíhá výstavba vodního díla odkanalizování. 

Řešení odkanalizování je dle mého názoru výrazným krokem ke zlepšení úrovně 

ţivota v obci. Odvádění a čištění splaškových vod patří k úrovni obyvatel 21. století. 

Odkanalizování dosud neodkanalizovaných obcí výrazně přispěje ke zvýšení kvality 

ţivota v těchto regionech, ochraně zdraví obyvatel a ţivotního prostředí. Tento zájem 

souvisí také s urbanistickým a hospodářským rozvojem obcí, zaměstnaností a s ţivotní 

úrovní obyvatelstva. Tuto skutečnost si mnohé obce uvědomují a snaţí se problematiku 

odkanalizování aktivně řešit. 
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