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Summary 

The main goal of the bachelor thesis is to evaluate a compliance with Council Directive 

91/271/EEC in the municipalities of Moravian-Silesian region with population equivalent 

of more than 2000 inhabitants. The introduction part of this thesis presents the legislation, 

concerning the protection of waters. The conception of agglomeration, which is for the 

Council Directive 91/271/EEC crucial, is explained in more detail. The conclusion part of 

the thesis focuses on the evaluation of the development in the field of waste water cleaning 

in the Czech Republic and also the current status of sewerage in the municipalities of 

Moravian-Silesian region with more than 2000 inhabitants. 
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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění 

městských odpadních vod v obcích Moravskoslezského kraje s počtem obyvatel nad 2 000. 

V úvodní části bakalářské práce je seznámení s platnou legislativou ochrany vod. 

Podrobněji je vysvětlen pojem aglomerace, který je pro implementaci směrnice Rady 

č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod zásadní.  V závěru bakalářské práce je 

vyhodnocen vývoj v oblasti čištění odpadních vod v České republice a současný stav 

odkanalizování obcí Moravskoslezského kraje nad 2 000 obyvatel.  
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1. Úvod a cíl práce 

 „Příroda je dnes tak narušená, že už se nedá uvažovat o jakémsi „návratu“ k jejímu 

řádu. Nemůžeme ji vrátit Bohu, ani ji nemůžeme ponechat sobě samé. Avšak nemůžeme 

libovolně kořistit. Naopak: Naší povinností je pečovat.“ (Michael Pollen, americký 

spisovatel). 

 Ochrana vody je základním pilířem ochrany životního prostředí a problematika 

kvality vody patří k trvale sledované oblasti nejen v rámci Evropské unie, ale 

v celosvětovém měřítku. Významným prvkem politiky Evropské unie na ochranu vodního 

bohatství všech členských zemí je přijímání jak politických programů, tak i závazných 

právních předpisů. Se vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 se 

naše republika zavázala plnit požadavky legislativy Evropské unie. 

 Nejvýznamnějším legislativním nástrojem Evropské unie pro oblast vody, který je 

a bude zaváděn v průběhu mnoha let, je Rámcová směrnice pro vodní politiku 

č. 2000/60/EHS ze dne 23. října 2000. Rámcová směrnice nahlíží na vodní hospodářství 

z celkového hlediska a jejím hlavním cílem je zlepšit stav vod a stav ekosystémů, které 

jsou vázány na vodu a také předcházet jejich zhoršování, a to v rámci celé Evropské unie. 

 Bakalářská práce hodnotí plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS ze dne 21. května 

1991, o čištění městských odpadních vod (dále „směrnice Rady č. 91/271/EHS“) v obcích 

Moravskoslezského kraje (dále „MSK“) s populačním ekvivalentem větším než 2 000 

ekvivalentních obyvatel (dále „EO“). Množství EO (základní jednotka pro vyjádření 

množství organického znečištění v odpadních vodách) se obvykle stanovuje v závislosti na 

typu obydlí, občanské vybavenosti, návštěvnosti apod. Pro zhodnocení stavu 

odkanalizování obcí MSK je použit vztah 1 skutečný obyvatel je roven 1 EO. Cílem 

bakalářské práce je tedy zhodnocení plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS u všech obcí 

MSK s počtem skutečných obyvatel nad 2 000. 

 V úvodní části bakalářské práce je seznámení s platnou legislativou a vysvětlení 

základních pojmů týkajících se  oblasti vypouštění odpadních vod. Následně je 

vyhodnocena situace v čištění městských odpadních vod v České republice a v  MSK. Pro 

obec Dolní Lutyně je navrženo možné řešení odkanalizování s odvedením odpadních vod 

na čistírnu odpadních vod (dále „ČOV“). V závěru bakalářské práce jsou popsány možné 

zdroje financování výstavby vodohospodářské infrastruktury. 
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2. Legislativa České republiky v oblasti ochrany vod 

 Právní nástroje jsou jedním z nejdůležitějších prostředků ochrany životního 

prostředí. Jejich používání je povinné, neboť to vyžadují příslušné zákony. Právní ochrana 

stanovuje využívání práva k péči o životní prostředí. Závisí nejen na přijetí potřebných 

zákonů a dalších právních nástrojů, ale i na kontrole jejich dodržování.  

 Všeobecnou právní normou, která zavazuje dbát o šetrné využívání přírodních 

zdrojů a ochranu přírodního bohatství je Ústava České republiky a Listina základních 

práva a svobod, která je její součástí. Zákonem určujícím základní zásady ochrany 

a povinnosti právnických osob i jednotlivých občanů České republiky v oblasti životního 

prostředí je zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Oblast ochrany vod je v českých zemích právně ošetřována již od 19. století. 

Základní českou právní normou na ochranu vod je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon 

o vodách“). Dále jsou vydávány upřesňující vyhlášky, které příslušné zákony provádí, 

a věstníky, ve kterých jsou předkládány resortní instrukce, metodické pokyny, návody, 

postupy, sdělení aj.  

 Ministerstvo zemědělství (dále „MZe“) a Ministerstvo životního prostředí (dále 

„MŽP“) jsou státními orgány odpovědnými za ochranu vod. Tyto orgány předkládají vládě 

každoročně Zprávu o stavu vodního hospodářství v České republice. Tato zpráva, která 

přináší komplexní přehled o stavu ochrany vod a vodního hospodářství, je stručně 

označovaná jako „Modrá zpráva“. 

 Mezi nejvýznamnější zákony vodního hospodářství patří kromě zákona o vodách 

také 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 (dále 

„zákon o vodovodech a kanalizacích“) a nařízení vlády České republiky č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 

a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále „nařízení vlády č. 61/2003 Sb.). 

Významným dokumentem je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky 

(dále „PRVKÚ ČR“). 
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2.1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

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

znění pozdějších předpisů je hlavním zákonem, který řeší problematiku ochrany vod 

v České republice. Jedná se o historicky čtvrtý zákon, který se zabývá úsekem vodního 

hospodářství. Je upřesňován 21 prováděcími vyhláškami a doplňován řadou dalších 

zákonů, vyhlášek, nařízeními vlády a technickými normami. Účinnost tohoto zákona je od 

1. ledna 2002. Zákon o vodách byl několikrát novelizován. Poslední novelizace vstoupila 

v platnost k 1. srpnu 2010 (zákon č. 150/2010 Sb.). 

 Účelem zákona o vodách je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových 

a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha 

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

 Zákon o vodách vymezuje tyto pojmy:  

Odpadní voda 

  „Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po 

použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení 

nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou 

zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, 

a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadů.“ (citace § 38 odst. 

1 zákona o vodách). 

 Zákon o vodách stanovuje, že ten kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových 

nebo podzemních je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami 

stanovenými v povolení k jejich vypouštění, které vydává příslušný vodoprávní úřad. Při 

stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným 

technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod. Povolení není potřeba, pokud jsou 

odpadní vody odváděny veřejnou kanalizací na ČOV nebo vyváženy z bezodtoké 

akumulační jímky (žumpy). V případě odvádění odpadních vod prostřednictvím veřejné 

kanalizace má povinnost zajistit si příslušná povolení pro vypouštění odpadních vod 
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společnost provozující tuto kanalizaci (§ 8, § 38 zákona o vodách, zákon o vodovodech 

a kanalizacích). 

 Pro právnické nebo fyzické osoby, které vypouští odpadní vody do vod povrchových 

(dále „znečišťovatel“) je zákonem o vodách stanovena povinnost platit poplatek za 

znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod. 

Poplatky se platí za jednotlivé zdroje znečišťování. Pro účel stanovení výše poplatku je 

znečišťovatel, kterému tato povinnost vznikla, povinen u každého zdroje sledovat 

koncentraci znečištění v příslušných ukazatelích a měřit objem vypouštěných odpadních 

vod. Vybírání a vymáhání poplatků vykonávají místně příslušné celní úřady na základě 

rozhodnutí vydaných Českou inspekcí životního prostředí (dále „ČIŽP“) (§ 89 - § 99 

zákona o vodách).  

Zranitelné oblasti 

 Základní vymezení pojmu „zranitelná oblast“ nalezneme ve směrnici Rady 

č. 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991, o ochraně vod před znečištěním způsobeným 

dusičnany ze zemědělských zdrojů, tzv. „Nitrátová směrnice“. Do legislativy České 

republiky byly principy Nitrátové směrnice transponovány § 33 zákona o vodách. Jedná se 

o oblasti s výskytem povrchových nebo podzemních vod, které jsou využívány nebo 

určeny jako zdroje pitné vody a kde koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg na 

litr (nebo mohou této koncentrace dosáhnout) a také oblasti, kde se vyskytují povrchové 

vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází 

nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vod. Nařízením vlády České republiky 

č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv 

a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, 

ve znění pozdějších předpisů se stanoví zranitelné oblasti a v nich se upraví používání 

a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. 

Vymezení zranitelných oblastí podléhá přezkoumání v pravidelných intervalech 

nepřesahujících 4 roky. 

Citlivé oblasti 

 Základní vymezení pojmu „citlivá oblast“ nalezneme ve směrnici Rady 

č. 91/271/EHS. Do legislativy České republiky byly principy týkající se citlivých oblastí, 

tzn. vodních útvarů, u kterých je z hlediska zájmů chráněných zákonem o vodách nutný 
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vyšší stupeň čistění odpadních vod, transponovány § 32 zákona o vodách. Česká republika 

využila možnost nevymezovat citlivé oblasti, ale stanovila v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

citlivou oblastí všechny útvary povrchových vod na území naší republiky. V těchto 

oblastech jsou přísnější požadavky na čištění odpadních vod, respektive na jakost 

vypouštěných odpadních vod z aglomerací nad 10 000 EO, a to v ukazatelích celkový 

dusík a celkový fosfor. 

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

potřebu 

 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 

upravuje problematiku rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací sloužících 

veřejné potřebě, vodovodních a kanalizačních přípojek a dále i působnost orgánů územních 

samosprávních celků a správních úřadů na tomto úseku. Zákon o vodovodech 

a kanalizacích nařizuje krajům v samostatné působnosti zajišťovat zpracování a schválení 

Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území kraje nebo danou část. Účinnost zákona 

o vodovodech a kanalizacích je od 1. ledna 2002.  

 Zákon o vodovodech a kanalizacích v § 2 vymezuje tyto základní pojmy:  

Vodovod 

Vodní dílo, provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řády 

a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové vody, její 

úpravu a shromažďování. 

Kanalizace 

Vodní dílo, provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky 

k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kanalizační objekty včetně ČOV, jakož 

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

Provozování vodovodů nebo kanalizací 

Souhrn činností k zajištění dodávky pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. 

Není jím správa majetku vodovodu a kanalizací ani jejich rozvoj. Provozovat vodovod 

nebo kanalizaci je oprávněna pouze osoba, které bylo vydáno krajským úřadem povolení 
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k provozování vodovodu nebo kanalizace. Provozovat vodovod nebo kanalizaci může 

vlastník vodovodu nebo kanalizace či provozovatel vodovodu nebo kanalizace. 

2.3. Nařízení vlády České republiky č. 61/2003 Sb. 

 V rámci implementace právních předpisů Evropské unie vstoupilo v roce 2003 

v platnost nařízení vlády České republiky č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 

pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. bylo v roce 2007 změněno nařízením 

vlády České republiky č. 229/2007 Sb., resp. nařízením vlády České republiky č. 23/2011 

Sb. Tento právní předpis vychází z práva Evropského společenství, zejména ze směrnice 

Rady č. 91/271/EHS. 

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. provádí § 31, § 32 odst. 3, § 34, § 35 odst. 1 a § 38 

odst. 8 zákona o vodách.  

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v § 2 vymezuje tyto základní pojmy: 

Zdroj znečišťování 

Území obce, popřípadě její územně oddělená a samostatně odkanalizovaná část, území 

vojenského újezdu nebo areál průmyslového podniku či jiného objektu, pokud se z nich 

vypouštějí samostatně odpadní vody do vod povrchových.  

Emisní standard 

Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod uvedené v příloze 

č. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

Emisní limity 

Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které stanoví vodoprávní 

úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Norma environmentální kvality (NEK) 

Koncentrace znečišťující látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých 

organismech, která nesmí být překročena z důvodu ochrany lidského zdraví a životního 

prostředí. Norma environmentální kvality nahradila imisní standard. 
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2.4.  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky je koncepcí rozvoje 

oboru vodovodů a kanalizací na území České republiky zpracovanou podle 

§ 29 odst. 1 písmena c) zákona o vodovodech a kanalizacích. Jedná se o strategický 

dokument státní politiky v oboru vodovodů a kanalizací, který představuje dlouhodobou 

koncepci rozvoje této oblasti s výhledem do roku 2015. 

 PRVKÚ ČR je využíván MZe, jednotlivými kraji (krajskými úřady), obcemi 

s rozšířenou působností (vodoprávními úřady), obcemi, vlastníky a provozovateli 

vodovodů a kanalizací, dále odbornou i laickou veřejností. Obsahuje identifikační, 

demografické a bilanční údaje, technická a ekonomická řešení pro obce a místní části obcí 

České republiky, které najdeme ve dvou částech – textové a grafické. Textová část 

obsahuje souhrnnou zprávu a popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací 

v jednotlivých krajích.  Grafická část obsahuje přehledné mapy vodovodů a kanalizací pro 

veřejnou potřebu České republiky v měřítku 1 : 100 000 v digitální podobě. 

 PRVKÚ ČR je založen na čtrnácti Plánech rozvoje vodovodů a kanalizací území 

krajů České republiky (dále „PRVKÚK“), které obsahují koncepce řešení zásobování 

pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro 

účely úpravy na pitnou vodu a koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod v daném 

územním celku (kraji), přičemž navržené koncepce musí být hospodárné. Návrh PRVKÚK  

před jeho konečným schválením projedná kraj s obcemi, s vlastníky a provozovateli 

vodovodů a kanalizací na území, jehož se týká, s MZe a s příslušným vodoprávním 

úřadem. Textové a grafické části PRVKÚK (popisy – karty měst, obcí, případně jejich 

částí) jsou umístěny na internetových stránkách jednotlivých krajských úřadů (MZe, 

PRVKÚ ČR, 15.1.2011, [online]). 
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3. Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských 

odpadních vod 

 Základním právním nástrojem řešícím problematiku čištění odpadních vod ve 

státech Evropské unie je směrnice Rady č. 91/271/EHS ze dne 21. května 1991, o čištění 

městských odpadních vod. Směrnice Rady č. 91/271/EHS, která je závazná pro všechny 

státy Evropské unie, má za cíl zajistit ochranu povrchových vod před znečišťováním 

způsobeným vypouštěním splaškových odpadních vod a biologicky odbouratelných 

průmyslových odpadních vod. Upravuje pravidla a podmínky vypouštění a čištění 

odpadních vod z důvodu ochrany vodních toků před nepříznivými účinky způsobenými 

nedostatečným vyčištěním městských odpadních vod.  

 V rámci podoblasti „Kvalita vody“ vzala Evropská unie na vědomí žádost České 

republiky o přechodné období podle směrnice Rady č. 91/271/EHS a konstatovala, že 

může přijmout požadované přechodné opatření s následujícími prozatímními cíli: 

A) 18 aglomerací s počtem EO nad 10 000 splní relevantní požadavky do 31. prosince 

2002, 

B) sběrné systémy a čištění musí být v souladu s články 3 a 5 směrnice Rady 

č. 91/271/EHS v 36 dalších aglomeracích s počtem EO nad 10 000 od 31. prosince 2006, 

C) ve všech aglomeracích s počtem EO nad 2 000 musí být sběrné systémy a čištění 

v souladu s články 3 a 5 směrnice Rady č. 91/271/EHS od 31. prosince 2010, přičemž 

relevantní odpadní vody představují celkovou biodegradabilní zátěž odpovídající 

11 milionům EO. 

 Termín pro splnění požadavku na čištění odpadních vod v aglomeracích menších než 

2 000 EO není uveden. 

 Sankce, které by Evropská komise mohla udělit za neplnění požadavků směrnice 

Rady č. 91/271/EHS, není zatím upřesněna. V případě nesplnění požadavků je znám pouze 

obecný postup, který spočívá v zahájení řízení s Českou republikou o porušení smlouvy 

a následující postoupení tohoto řízení Evropskému soudnímu dvoru. Evropský soudní dvůr 

posoudí stav naplnění požadavků a v případě přetrvávajícího nesouladu dojde k návrhu na 

udělení finanční sankce. 
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3.1. Implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS do legislativy České 

republiky 

 Implementace požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS je ekonomicky velmi 

náročná, a to nejen díky výstavbě a rekonstrukci kanalizačních sítí a ČOV, ale také 

zabezpečení adekvátního čištění odpadních vod. 

 Formu transpozice do právního řádu si volí každý členský stát samostatně. 

Požadavky směrnice Rady č. 91/271/EHS mohou být tedy obsaženy i v několika zákonech 

členského státu. V České republice byla směrnice Rady č. 91/271/EHS implementována do 

zákona o vodách, a to novelizacemi: zákon č. 20/2004 Sb. (čl. II odst. 6) s účinností 

k 23. lednu 2004, zákon č. 150/2010 Sb. (§ 125j) s účinností k 1. srpnu 2010.  

Citace z příslušných zákonů: 

 Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb. 

„Obce, jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2 000 

ekvivalentních obyvatel, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31. prosince 2010, jsou 

povinny nejpozději do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních 

vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 vodního zákona, ve 

znění tohoto zákona“. 

 §125j zákona č. 150/2010 Sb. 

„Porušení povinnosti obce 

(1) Obec se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží žádost o územní rozhodnutí podle 

§ 92 zákona stavebního zákona za účelem splnění povinnosti stanovené v čl. II bodu 6 

zákona č. 20/2004 Sb. 

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.“. 

 Dále je směrnice Rady č. 91/271/EHS implementována do PRVKÚ ČR, a to do 

vybraných hlavních/prioritních cílů podle Koncepce vodohospodářské politiky MZe po 

vstupu do Evropské unie na období 2004 – 2010 týkajících se zabezpečení zásobování 

pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod: 

„… zabezpečit výstavbu chybějící vodohospodářské infrastruktury (zejména ČOV 

a kanalizačních systémů) a zlepšit technologii čistění odpadních vod v aglomeracích 
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o velikosti nad 2 000 EO za účelem splnění požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, 

o čištění městských odpadních vod do konce roku 2010, 

… zabezpečit potřebná opatření na kanalizačních systémech včetně výstavby a obnovy 

ČOV v obcích o velikosti pod 2 000 EO, kde již existuje zkolaudovaná a funkční kanalizace 

pro veřejnou potřebu, ke splnění požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění 

městských odpadních vod do konce roku 2010.“ 

Stav implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS je průběžně vyhodnocován 

v Aktualizacích strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod, 

které jsou přílohou příslušných usnesení vlády České republiky o Aktualizaci strategie 

financování požadavků na čištění městských odpadních vod (dále „Aktualizace strategie 

financování“).  

3.2. Aglomerace 

 Zcela zásadní pro celkovou a správnou implementaci požadavků směrnice Rady 

č. 91/271/EHS je definice pojmu „aglomerace“. Dle směrnice Rady č. 91/271/EHS se 

jedná o oblast, v níž jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost soustředěna natolik, že 

městské odpadní vody jsou shromažďovány a odváděny do městské ČOV nebo do 

společného místa vypouštění. 

 20. prosince 2006 proběhlo v Bruselu pracovní setkání zástupců  jednotlivých 

členských států Evropské unie, které bylo postaveno na sdílení zkušeností v souvislosti 

s implementací směrnice Rady č. 91/271/EHS. Jedním z bodů setkání bylo vymezení 

a upřesnění pojmu aglomerace: 

- oblast s dostatečným soustředěním obyvatelstva, aby městské odpadní vody byly 

shromažďovány a odváděny do městské ČOV, nikoliv sběrná oblast již existující 

stokové soustavy připojené k určité ČOV, 

- existence aglomerace není závislá na tom, zda na daném místě existuje stoková 

soustava nebo ČOV, 

- několik administrativních jednotek může tvořit jednu aglomeraci, 

- jedna administrativní jednotka může pokrývat několik různých aglomerací, 

- jednu aglomeraci může pokrývat několik stokových soustav, z nichž každá může být 

připojena k jedné nebo několika ČOV, 
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- několik stokových soustav může být připojeno k téže ČOV, 

- zvolené technické řešení nesmí vést ke snížení příslušné úrovně čištění, která je 

definována výhradně velikostí zátěže vytvářené celou aglomerací a typu a kvalitě 

vodního útvaru v místě vypouštění (Terms and Definaitions, 2007). 

 Základní pravidla pro stanovení hranic aglomerací v České republice jsou uvedeny 

v Metodickém pokynu MZe pro zpracování PRVKÚK čj. 10534/2002-6000, Dodatek 

č. 1 ze dne 5. března 2004 určený Krajským úřadům. 

 Hranici aglomerace určují hranice současně zastavěných a zastavitelných území, ve 

kterých je odpadní voda z hlediska nákladů efektivně shromažditelná. Hranice aglomerace 

není závislá na hranici správního území obce, na počtu současně zastavěných 

a zastavitelných území obce a na technickém řešení čištění shromažďovaných odpadních 

vod. Aglomerací může být tedy jen část obce stejně jako společně více obcí - viz obr. 1 – 

Vymezení hranic aglomerace. 

 Důležité je zdůraznit, že není nutné, aby každý objekt spadající do aglomerace byl 

v případě vysokých nákladů na vybudování kanalizační sítě připojen ke kanalizaci s tím, že 

u těchto objektů musí být zabezpečena dostatečná úroveň ochrany životního prostředí 

(MZe, Metodický pokyn pro zpracování PRVKÚK, 2004). Budovy mimo hranice 

aglomerace musí být vybaveny adekvátním čištěním (domácí ČOV, septik, jímka). Pokud 

je toto zajištěno, nemělo by docházet k žádným nepříznivým dopadům na životní prostředí 

(KÚ MSK, Povinnosti obce, 24.1.2011, [online]), (MSK, Atlas životního prostředí, 2011). 
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Obr. č. 1 - Vymezení hranic aglomerace 
(zdroj: MZe, Metodický pokyn pro zpracování PRVKÚK, 2004) 



Alena Kulichová: Odkanalizování obcí nad 2 000 EO na území MSK 

2012          13 

 

Značně problematické se jeví vyhodnocování aglomerací na vyřešené a nevyřešené. 

Neexistuje oficiální a jednoznačné stanovisko Evropské komise, které by pojem „vyřešená 

aglomerace“ definovalo. Dle zástupců Evropské komise jsou splněny požadavky směrnice 

Rady č. 91/271/EHS, pokud je v aglomeraci zajištěn stupeň čištění odpovídající velikosti 

aglomerace, a to tehdy: 

- je-li aglomerace vybavena stokovou soustavou městských odpadních vod v rozsahu, 

který je ekonomicky i ekologicky efektivní, 

- je-li v ní zajištěn stupeň čištění odpovídající velikosti aglomerace, 

- pokud vypouštění z ČOV vyhovuje příslušným požadavkům uvedeným v přílohách 

směrnice Rady č. 91/271/EHS. 

 Dle MZe a MŽP jsou za „vyřešenou aglomeraci“ považovány takové aglomerace, 

u kterých je ČOV dostatečně kapacitní a plní požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

a kde je procento napojení obyvatel na kanalizaci větší nebo rovno 85 %. V případě, že 

v aglomeraci s vyhovující ČOV je procento napojení na kanalizaci nižší než 85 %, ale 

napojení dalších obyvatel není v současné době ekonomicky efektivní, může být i tato 

aglomerace považována za „vyřešenou“ (Aktualizace strategie financování, 2010). 

 MZe a MŽP na základě pověření Vlády České republiky vede seznam aglomerací, 

kterých se směrnice Rady č. 91/271/EHS týká. Seznam je přílohou Aktualizace strategie 

financování. Celkový počet aglomerací nad 2 000 EO v České republice je v současnosti 

633. V MSK se jedná o 69 aglomerací (Aktualizace strategie financování, 2010). 
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4. Odpadní voda 

 Odpadní vody se dělí dle původu na vody průmyslové a splaškové. Smísením 

průmyslových a splaškových odpadních vod, popř. vod srážkových a jiných (např. z čištění 

ulic a veřejných prostranství) vznikají městské odpadní vody (jiným názvem „vody 

komunální“). 

4.1. Průmyslové odpadní vody 

 Průmyslové odpadní vody jsou odpadní vody vznikající v průmyslové výrobě, 

včetně vod chladících, a odpadní vody vznikající v zemědělství. Průmyslové odpadní vody 

obsahující specifické znečištění, které je dáno procesem, ve kterém byly použity. Mohou 

obsahovat látky biochemicky stabilní a toxické. 

4.2. Splaškové odpadní vody  

 Splaškové odpadní vody jsou vody vypouštěné do veřejné kanalizace z bytů 

a obytných domů (z kuchyní, umyvadel, koupelen, záchodů a podobných zařízení). Patří 

k nim také odpadní vody z městské vybavenosti, jako jsou školy, restaurace, hotely, 

kulturní zařízení apod. mající charakter jako odpadní vody od obyvatel. Množství těchto 

vod se odvíjí od spotřeby pitné vody. 

4.3. Látkové zatížení odpadních vod 

 Znečištění odpadních vod může být tvořeno rozpuštěnými nebo nerozpuštěnými 

látkami. Za znečištění se považuje také tepelné nebo radioaktivní znečištění.  

 Látky obsažené v odpadních vodách mají tento původ: 

- produkty metabolismu živých organismů, 

- produkty lidské činnosti v domácnosti (zbytky jídel, čisticí prostředky atd.), 

- léčiva a látky používané pro osobní péči (kosmetické, opalovací přípravky, 

antikoncepce, doplňky zdravé výživy atd.), 

- produkty průmyslové a zemědělské činnosti, 

- odpadní vody srážkové, 

- balastní vody (Malý, Malá, 2006). 
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 Základní jednotkou pro vyjádření množství organického znečištění v odpadních 

vodách je 1 EO. Jedná se o průměrné znečištění vyprodukované jedním obyvatelem za 

1 den přepočtené na hodnotu biochemické spotřeby kyslíku během 5 dní (dále „BSK5“). 

Platí, že 1 EO = 60g BSK5 za den (Pitter, 2009). Tato hodnota byla stanovena jako 

dlouhodobý průměr z mnoha lokalit a takto je třeba k ní i přistupovat. 

 Při stanovení chemické spotřeby kyslíku (dále „CHSK“) se koncentrace organických 

látek v odpadních vodách určuje dle množství oxidačního činidla (např. dichroman 

draselný – ukazatel CHSKCr), které se za určitých podmínek spotřebuje na jejich oxidaci. 

(Pitter, 2009). 

 K přesnému stanovení znečišťujících látek nacházejících se v odpadních vodách 

slouží chemické rozbory. Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod je prováděna na 

základě šesti základních chemických ukazatelů přípustného znečištění - BSK5, CHSKCr, 

nerozpuštěné látky, amoniakální dusík, celkový dusík a celkový fosfor. Významnou 

vlastností odpadní vody je její teplota. Teplota ovlivňuje rychlost biochemických reakcí, 

které mají přímý vliv na výskyt a množství znečišťujících látek v odpadních vodách. 

Průměrná roční teplota odpadní vody přitékající na ČOV se v našich zeměpisných 

podmínkách pohybuje od 10 do 20 °C (Malý, Malá, 2006). 

 Recipientem (příjemcem) odpadní vody vypouštěné z ČOV jsou nejčastěji 

povrchové vody - vodní toky, rybníky a nádrže. V místě, kde jsou tyto odpadní vody 

zaústěny do recipientu, probíhá postupné mísení vody povrchové a předčištěné odpadní 

vody. Jedním z faktorů ovlivňujícím úroveň zhoršení kvality povrchové vody smísením 

s předčištěnými odpadními vodami je hodnota průtoku vody v recipientu. Nejvyšších 

průtoků je dosahováno na jaře (doba tání sněhu) a nejnižších na podzim a v zimě za 

dlouhotrvajících mrazů. Poměr mísení odpadní vody se provádí výpočtem pomocí 

směšovací rovnice, ze které lze vyhodnotit vliv zdroje znečištění na recipient. Výpočet se 

provádí na průměrný průtok v toku. Údaje o průtocích a kvalitě vody ve vodních tocích lze 

získat v Českém hydrometeorologickém ústavu (Groda, 2007). 

 Pro odbourávání znečištění v recipientu je důležitý proces samočištění. Jedná se 

o schopnost vodního útvaru samovolnými biologickými a chemickými procesy za daný čas 

eliminovat určité množství znečišťujících látek a tím získat svou původní čistotu (Pitter, 

2009). Rychlost tohoto procesu je ovlivněna především teplotou vody, množstvím 
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mikroorganismů a přítomností kyslíku v recipientu. Rychlost odbourávání znečištění je 

nejmenší na horních tocích řek, kde i přes dostatek kyslíku je nízká teplota vody 

a minimální množství mikroorganismů. Proces samočištění probíhající ve stojatých vodách 

je z důvodu nižšího přestupu kyslíku do vody přes klidnou hladinu výrazně pomalejší než 

v tocích (Groda, 2007). 

 V naprosté většině případů musí být odpadní voda před vypuštěním do recipientu 

čištěna na požadovanou kvalitu danou příslušnou legislativou. Koncentrace znečištění 

v toku po smísení musí být v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. 

4.4. Důsledky vypouštění odpadních vod 

 Vypouštěním odpadních vod dochází k řadě vlivů na recipient: 

- zanesení koryta řek suspendovanými látkami, které mají tendenci se usazovat, 

- estetické a organoleptické závady, 

- vyčerpání rozpuštěného kyslíku, především mikrobiálním rozkladem organických 

látek, 

- epidemiologické závady vlivem přítomnosti patogenních organismů (viry, baktérie, 

protozoa, červi aj.), 

- kontaminace vody toxickými nebo jinak škodlivými látkami (těžké kovy, fenoly, 

chlorované organické látky aj.), 

- přívod látek způsobujících eutrofizaci povrchových vod, 

- zvyšování obsahu soli, 

- změna teploty (Malý, Malá, 2006). 

 Jedním z důsledků vypouštění odpadních vod do vod povrchových je eutrofizace. 

V podstatě se jedná o přirozený přírodní proces, který v důsledku vlivu lidské činnosti 

přesáhl přirozené meze. Nadměrným přísunem živin (fosfor, dusík) dochází k masovému 

nárůstu sinic a řas, případně některých druhů vyšších rostlin. Eutrofizovány jsou téměř 

všechny velké evropské řeky jako Seina, Dunaj nebo Labe. Problém eutrofizace vodních 

toků je problémem globálním (Nixon, 1995). 

 Antropogenní eutrofizace, která v posledních desetiletích převažuje nad eutrofizací 

přirozenou, je způsobena intenzivní zemědělskou výrobou, některými druhy průmyslových 

odpadních vod a zvýšeným exponenciálním nárůstem lidské populace, který s sebou 
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přináší zvýšené používání polyfosforečnanů v pracích a čistících prostředcích a zvýšenou 

produkci splaškových odpadních vod (European Environment Agency, 1996), (Chorus, 

Bartram, 1999). 

 Důsledkem eutrofizace je snížená samočistící schopnost vod, narušení kyslíkového 

režimu, nevratné změny v ekosystému, produkce látek, které působí toxicky nebo 

alergenně.  Je důležité si uvědomit, že 60 % zdrojů pitné vody pro potřeby obyvatel České 

republiky je získáváno z povrchových vod (Žáček, 1993). Zvýšený obsah fosforečnanů 

v povrchových vodách komplikuje vodárnám proces upravitelnosti těchto vod.  

 Nástrojem zakotveným v legislativě České republiky, který se snaží zabránit 

nadměrné eutrofizaci vodních ploch, je vymezení zranitelných oblastí (viz kapitola č. 2.1 

bakalářské práce). 

4.5. Čištění městských odpadních vod 

 V městských oblastech je čištění odpadních vod řešeno pomocí vybudované 

kanalizační sítě a ČOV. Na ČOV  jsou navrženy a provozovány systémy, které mohou 

odstranit 90 % i více znečišťujících látek. Městské ČOV nejsou prioritně určeny 

k odstranění toxických látek, které jsou součástí průmyslových odpadních vod.  

 V domácnostech nebo podnicích nenapojených na městskou ČOV musí být zajištěna 

likvidace odpadních vod způsobem odpovídajícím platné legislativě, např. vybudováním 

bezodtokých akumulačních jímek (žumpy), které jsou pravidelně vyváženy na městskou 

ČOV, čištěním odpadních vod na domácích ČOV, popř. jiných čistírenských zařízeních 

(např. septik v kombinaci se zemním filtrem). 

4.6. Čištění odpadních vod v malých provozech 

 Malé provozy (např. pekárny, jatka, myčky aut, penziony, restaurace) mohou 

likvidovat odpadní vody individuálně (např. bezodtoká akumulační jímka) nebo mohou 

využít možnosti napojení na veřejnou kanalizační síť. Podmínky pro toto napojení jsou 

definovány v kanalizačním řádu, kde je mimo jiné stanoveno přípustné množství 

vypouštěných odpadních vod a nejvyšší přípustná míra znečištění v odpadních vodách 

vypouštěných do kanalizační sítě. 
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 V provozovnách produkujících odpadních vody s obsahem ropných látek a tuků je 

potřeba vyřešit odstraňování těchto látek přímo u zdroje pomocí odlučovačů lehkých 

kapalin. Vždy je nutno přihlédnout ke konkrétním podmínkám daného provozu. 
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5. Vodní hospodářství České republiky 

5.1. Základní hydrologické údaje České republiky 

 Česká republika je vnitrozemský stát, který leží na rozvodnici tří moří – Severního, 

Baltského a Černého. Rozvodí těchto moří rozděluje území České republiky na tři hlavní 

povodí - povodí Labe, povodí Odry a povodí Moravy, resp. Dunaje, do kterého se vlévá. 

Rozvodnice mezi jednotlivými hlavními povodími se setkávají na vrcholu Kralického 

Sněžníku (nejvyšší vrchol stejnojmenného pohoří České republiky). Tato hlavní povodí se 

dále člení na osm dílčích povodí, která jsou dále dělena na povodí základní. Dvě třetiny 

území naší republiky jsou odvodňovány prostřednictvím řeky Labe, čtvrtina území 

prostřednictvím řeky Moravy, zbytek území je odvodňován prostřednictvím řeky Odry.  

 Celkové množství vody v České republice ovlivňují zejména atmosférické srážky. 

Přítok vody ze sousedních států se na něm podílí jen kolem 1 %. Výjimku tvoří statické 

zásoby podzemní vody, které hrají roli při pokrytí dočasného zmenšení kapacity 

dynamických zdrojů. Velmi významným prvkem hydrologické bilance je územní výpar, 

který stejně jako atmosférické srážky ovlivňují odtok vody z povodí i průběh plnění 

a prázdnění zásobních prostorů ve vodních nádržích (Plecháč, 1999).  

 Hydrografická síť vodních toků České republiky je poměrně hustá. Objem vody ve 

vodních tocích obvykle během roku kolísá, a to zejména v období jarního tání a letních 

bouřek, jejichž důsledkem jsou mnohdy povodně menšího i většího rozsahu. Na území 

České republiky se kromě významných vodních toků (Labe – 370 km, Vltava – 433 km, 

Morava – 272 km, Dyje – 306 km, Odra – 135 km, Opava – 131 km) vyskytují drobné 

vodní toky a vodní díla např. vodní nádrže, jezy, přehrady (Lipno, Orlík, Vranov, 

Kružberk, Slezská Harta, Nové Mlýny atd.). 

5.2. Vývoj kvality povrchových a podzemních vod České republiky 

 Počátkem 90. let minulého století byla kvalita povrchových i podzemních vod 

v České republice hodnocena jako jeden z největších problémů životního prostředí naší 

republiky. V tomto období prakticky žádné z tehdejších okresních a krajských měst nemělo 

uspokojivě vyřešeno čištění odpadních vod. V podobné situaci byly i velké průmyslové 

zdroje. Minulé vlády se zaměřovaly především na zajištění dostatečného množství vody 
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pro průmysl a pro obyvatelstvo, nikoliv na ochranu vod. Nejvýznamnější změny nastaly 

přijetím nových přísnějších zákonů upravujících tuto problematiku, omezením znečištění 

z průmyslových zdrojů (např. redukce průmyslové výroby, zejména těžkého průmyslu, 

zavádění šetrnějších technologií, investice do opatření snižujících nepříznivý dopad na 

životní prostředí) a zavedením legislativních nástrojů (např. vyhlašování chráněných 

krajinných oblastí, národních parků, přírodních rezervací, pásem hygienické ochrany). 

Nemalou měrou přispěla ke zlepšení kvality vod České republiky také výstavba městských 

ČOV a nastavení tržních principů (zavedení poplatků za odběr podzemní vody 

a vypouštění odpadních vod), které vedly k poklesu množství vypouštěných odpadních vod 

důsledkem poklesu odběru povrchových a podzemních vod (CENIA, 2008) – viz graf č. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 1  - Množství splaškové vody (tis. m3) v České republice v jednotlivých letech – srovnání množství 
vypouštěné odpadní vody do kanalizace a množství vody čištěné  

(zdroj: Český statistický úřad, 22.2.2012, [online]) 
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 Za relativně krátké období cca deseti let se podařilo významně snížit vypouštěné 

znečištění - ukazatel BSK5 o 85 %, nerozpuštěné látky o 84 %, ropa a ropné látky o 83 %, 

alkalita, acidita o 81 %, rozpuštěné a anorganické soli o 37 %, specifické organické látky 

a těžké kovy o 80 % (Kinkor, 2000). 

 V množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace v České republice je na 

prvním místě Hlavní město Praha následováno MSK. Nejméně se na vypouštění do 

kanalizace podílí Liberecký a Karlovarský kraj - viz graf č. 2 (Český statistický úřad, 

22.2.2012, [online]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 2 – Celkové množství vypouštěné odpadní vody (tis. m3) do kanalizace v roce 2010 v jednotlivých 

krajích ČR (zdroj: Český statistický úřad, 22.2.2012, [online]) 

 

 Podíl obyvatel České republiky bydlících v domech napojených na kanalizaci má 

v posledních letech vzestupnou tendenci. V počtu obyvatel bydlících v domech napojených 

na kanalizaci je na prvním místě Hlavní město Praha následováno Jihomoravským krajem. 

MSK je na třetím místě. Nejméně obyvatel je napojeno v Libereckém a Karlovarském kraji 

- viz graf č. 3 (Český statistický úřad, 22.2.2012, [online]). 
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Graf č. 3 – Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v letech 2003 a 2010  
(zdroj: Český statistický úřad, 22.2.2012, [online])  
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6. Vodní hospodářství Moravskoslezského kraje 

6.1. Vymezení území Moravskoslezského kraje 

 MSK je jedním ze čtrnácti vyšších územních samosprávných celků ležících na 

severovýchodě České republiky. Stav životního prostředí v MSK patří mezi nejhorší 

v České republice. V současnosti se jako nejzávažnější problém jeví znečištění ovzduší, 

kontaminace půdy a podzemních vod v důsledku průmyslové činnosti (těžební, 

automobilový, chemický průmysl a další), důlní poklesy a znečištění povrchových vod. 

Mezi nejvíce postižené oblasti patří střední a severovýchodní části MSK - Ostravsko, 

Karvinsko a Třinecko (MSK, Atlas životního prostředí, 2011). 

 Horopisně leží území MSK na rozhraní Českého masívu a vnějších Západních 

Karpat. Nejvyšším pohořím je Hrubý Jeseník. Na jihovýchodním konci MSK se zvedají 

Moravskoslezské Beskydy. Nižší kopce lemují jihozápadní hranici MSK. Severovýchod se 

naopak svažuje do Ostravské pánve kolem řeky Odry a jejich přítoků. Nejnižším bodem 

MSK je soutok řek Odry a Olše (195 m n. m.). Území MSK náleží k povodí Odry - 98,4 % 

a k povodí Moravy - 1,6 % (MSK, Atlas životního prostředí, 2011). 

6.2. Povodí Odry 

 Řeka Odra pramení v  Oderských vrších pod Fidlovým kopcem a má od pramene po 

ústí celkem 854 km, z toho na území naší republiky protéká v délce 112 km. Celková 

plocha povodí je asi 118 861 km2, z toho cca 6 % leží na území naší republiky. Oblast 

povodí je protáhlého tvaru ve směru SZ-JV. Řeka Odra a její přítoky (např. řeka Opava, 

Ostravice, Olše) odvodňuje území do úmoří Baltského a je na území MSK hlavním 

hydrologickým fenoménem.  
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Obr. č. 2 – Mapa Povodí Odry 
(zdroj: http://www.keywordpicture.com, 22.2.2012, [online]) 
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Jesenická a beskydská část oblasti povodí Odry mají zcela odlišný charakter říční 

sítě než zbylé části povodí. Ten je daný odlišnostmi geologických, hydrologických 

a klimatologických poměrů. Beskydy patří ke srážkově nejbohatším oblastem České 

republiky a zároveň se jedná o území s nejhustší říční sítí. Sklon beskydské říční sítě proti 

tokům jesenickým je cca dvojnásobný (MSK, Atlas životního prostředí, 2011). 

 Na jakost povrchových vod v povodí Odry má výrazný vliv několik faktorů. Prvním 

je hydrologická situace, kterou je možno charakterizovat malou vodností toků a značnou 

rozkolísaností průtoků během roku. Mezi další faktory patří značná hustota osídlení 

a průmyslu v dolní části povodí, tzv. Ostravská aglomerace, a opožděná realizace 

vodohospodářských investic zejména v menších obcích. 

 V roce 2010 bylo do povrchových vod v oblasti povodí Odry vypuštěno celkem 

215 mil. m3 předčištěných odpadních vod. Většinu těchto vod tvoří dlouhodobě vody 

splaškové, menší část připadá na vody průmyslové, důlní a ostatní. V některých lokalitách 

povodí neexistuje kanalizace vůbec, jinde jen částečně, ale v technicky nevyhovujícím 

stavu. Znečištění v tocích (organické znečištění, vysoký obsah amoniakálního dusíku 

a celkového fosforu atd.) je tedy způsobeno nečištěnými či nedostatečně čištěnými 

splaškovými vodami z obcí a dále splachy ze zemědělsky obdělávané půdy. 

 K nejvíce znečištěným vodním tokům v povodí Odry patří Bečva v profilu pod Hatí, 

Píšťský potok, Lutyňka a Bílá Voda (Kobeřický potok). Tyto toky jsou hodnoceny, 

zejména vlivem enormního zatížení amoniakálním dusíkem, který pochází z nedokonale 

čištěných splaškových vod, V. třídou jakosti vody (velmi silně znečištěná voda). 

Organickým znečištěním jsou nejvíce zatíženy Bohumínská Stružka a Černý příkop, který 

je recipientem pro odpadní vody vypouštěné z největší městské ČOV na území MSK – 

Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava. Vysoké znečištění amoniakálním dusíkem nebo 

celkovým fosforem vykazují dále vodní toky Opusta nad Štěpánkou, Stružka, Velká, 

Heraltický potok, Bajcůvka a Javornický potok (Povodí Odry, 2010). 
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6.3. Povodí Moravy 

 Do povodí řeky Moravy spadá jen velmi malá část MSK. Jedná se o území 

v blízkosti měst Rýmařov a Bruntál, ve kterém se nenachází žádný významný zdroj 

splaškových odpadních vod.  

6.4. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje 

 Základním dokumentem v oblasti vodohospodářské politiky MSK je Plán rozvoje 

vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje (dále „PRVKÚ MSK“), který byl 

zastupitelstvem MSK schválen v září 2004. Návrh a schválení PRVKÚ MSK vychází ze 

zákona o vodovodech a kanalizacích. 

 PRVKÚ MSK řeší rozvoj zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci 

odpadních vod spolu s návrhy termínů výstavby infrastruktury v jednotlivých obcích MSK 

s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost 

navržených postupů. Součástí PRVKÚ MSK je vymezení zdrojů povrchových 

a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu v souladu s požadavky 

příslušné směrnice Evropské unie. Navržené koncepce musí být hospodárné a musí 

obsahovat řešení vztahů k plánům rozvoje vodovodů a kanalizací pro sousedící území. 

Textová část PRVKÚ MSK obsahuje zejména charakteristiku území řešené obce nebo 

místní části a stávající a navržené technické řešení zásobování pitnou vodou nebo 

odkanalizování. Grafická část PRVKÚ MSK obsahuje stávající a navržené vodovody 

a kanalizace na mapovém podkladu (přibližný stav v době vzniku PRVKÚ MSK) 

a aktuální vymezení aglomerací o velikosti nad 2 000 EO. 

 V závislosti na obdržených žádostech o aktualizaci jsou jednou ročně prováděny 

změny PRVKÚ MSK. K 31. prosinci 2011 bylo schváleno šest aktualizací, do kterých byla 

promítnuta změna technického řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování, popř. 

změna stavu stávajícího v příslušných obcích  (KÚ MSK, PRVKÚ ČR, 24.1.2012, 

[online]). 
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7. Plnění požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění 

městských odpadních vod 

7.1. Území České republiky 

 Pro celkové zhodnocení situace implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS bylo 

uloženo MZe a MŽP usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2009 č. 451 

o Aktualizaci strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod 

informovat o stavu plnění požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS. Na začátku roku 2010 

byli MZe osloveni zástupci jednotlivých aglomerací s žádostí o vyplnění dotazníku, který 

zjišťoval aktuální stav dané aglomerace k 31. lednu 2010. Celkově bylo v rámci celé České 

republiky rozesláno 641 dotazníků (vzor dotazníku - viz příloha č. 1). 

 Na základě výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 380 aglomerací 

z celkového počtu 633 splňuje požadavky směrnice Rady č. 91/271/EHS a byla upřesněna 

finanční náročnost nezbytných opatření. Konečným závěrem bylo konstatování, že 

kompletní realizace všech akcí určených podmínkami směrnice Rady č. 91/271/EHS není 

do konce roku 2010 reálná. (Aktualizace strategie financování, 2010). Tento závěr vedl 

k určitému zmírnění požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS § 125j zákona č. 150/2010 

Sb., ve kterém je uvedeno, že obce se dopustí správního deliktu tehdy, pokud nepředloží 

žádost o územní rozhodnutí dle § 92 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) za účelem splnění povinnosti stanovené ve čl. II 

bodu 6 zákona č. 20/2004 Sb., tzn. zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod na 

požadovanou úroveň (viz kapitola 3.1 bakalářské práce). 

7.2. Území Moravskoslezského kraje 

 Jelikož je pro obce MSK typická tzv. „slezská zástavba“ charakterizovaná značnou 

rozptýleností zástavby a rozlehlostí obcí, jsou náklady na systematické odkanalizování 

s výstavbou centrální ČOV vysoké, a to zejména z důvodu potřeby velkého rozsahu 

kanalizačních sítí. Z tohoto důvodu je nutné řešit odkanalizování a čištění odpadních vod 

nejdříve z center obcí, kde jsou umístěny zásadní zdroje produkce splaškových vod 

a teprve v dalších etapách dobudovávat napojení ostatních částí vymezené aglomerace. 
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 Na území MSK se nachází celkem 76 obcí s počtem obyvatel nad 2 000 (MSK, 

Seznam obcí kraje, 20.12.2011, [online]). Jedná se o tyto obce: 

Albrechtice u Českého Těšína, Baška, Bílovec, Bohumín, Bolatice, Bruntál, Brušperk, 

Břidličná, Budišov nad Budišovkou, Bystřice nad Olší, Čeladná, Český Těšín, 

Dětmatrovice, Dobrá, Dolní Benešov, Dolní Lutyně, Frenštát pod Radhoštěm, Fryčovice, 

Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fulnek, Háj ve Slezsku, Hať, Havířov, Hlučín, 

Horní Benešov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Hradec nad Moravicí, Jablunkov, Karviná, 

Klimkovice, Kobeřice, Kopřivnice, Kozlovice, Kravaře ve Slezsku, Krmelín, Krnov, 

Kunčice pod Ondřejníkem, Ludgeřovice, Město Albrechtice, Mořkov, Mosty 

u Jablunkova, Návsí, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Ostravice, Palkovice, 

Paskov, Petrovice u Karviné, Petřvald, Píšť, Příbor, Raškovice, Rychvald, Rýmařov, Stará 

Ves nad Ondřejnicí, Starý Jičín, Staříč, Studénka, Suchdol nad Odrou, Šenov, Šenov 

u Nového Jičína, Štěpánkovice, Štramberk, Těrlicko, Trojanovice, Třinec, Vendryně, 

Vítkov, Vratimov, Vrbno pod Pradědem, Vřesina. 

 Ne všechny z výše uvedených obcí jsou vedeny jako aglomerace dle požadavků 

směrnice Rady č. 91/271/EHS. Jedná se o obec Baška (3 580 obyvatel), Dolní Lutyně 

(5 000 obyvatel), Horní Bludovice (2 038 obyvatel), Krmelín (2 145 obyvatel), Návsí 

(3 822 obyvatel), Staříč (2 014 obyvatel), Trojanovice (2 381 obyvatel). Obec Dolní 

Lutyně byla do seznamu aglomerací původně zařazena.  

 Současný stav odkanalizování konkrétních obcí je uveden v tabulce – viz příloha č. 2 

- „Přehled situace odkanalizování obcí nad 2 000 EO v Moravskoslezském kraji“. 

Hodnoty a popisy jednotlivých stavů uvedených v tabulce byly čerpány z následujících 

zdrojů: 

- počet obyvatel – webové stránky MSK, 

- počet obyvatel napojených na ČOV – inspekční činnost ČIŽP, Oblastní inspektorát 

Ostrava, Oddělení ochrany vod (dále „ČIŽP OI Ostrava“), 

- počet EO výpočtem na přítoku na ČOV – ČIŽP OI Ostrava (na základě výpočtu 

z bilance znečištění v ukazateli BSK5), 

- napojení na kanalizaci (%) – vlastní výpočet (počet obyvatel napojených na 

ČOV/počet obyvatel * 100), 

- informace ČIŽP k 31.12.2011 –  inspekční činnost ČIŽP OI Ostrava, 
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- celkem EO v aglomeraci – Aktualizace strategie financování, 2010, 

- napojení na kanalizaci (%) – Aktualizace strategie financování, 2010, 

- stav k 31.1.2010 - Aktualizace strategie financování, 2010. 

 

 Údaje ČIŽP OI Ostrava vychází z údajů od provozovatelů kanalizací, příslušných 

obcí a konkrétní inspekční činnosti. ČIZP OI Ostrava má kontrolu odkanalizování obcí 

dlouhodobě v plánu kontrolní činnosti. 

 Údaje uvedené v Aktualizaci strategie financování vychází z výsledků 

dotazníkového šetření u zástupců jednotlivých aglomerací. 
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8. Odkanalizování obcí Moravskoslezského kraje 

8.1. Zhodnocení situace odkanalizování obcí 

 Trend poklesu celkového množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace, 

který je patrný na celém území České republiky, platí i pro MSK – viz graf č. 4 (Český 

statistický úřad, online, 2011). Tento trend je ovlivněn zejména poklesem spotřeby 

podzemních a povrchových, který je důsledkem narůstajících finančních nákladů 

spojených s odběry vod (např. poplatky za odběr podzemních vody, platba za dodávku 

pitné vody z veřejného vodovodu a její distribuci). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Graf č. 4 - Množství vypouštěných odpadních vod (tis. m3) do kanalizace v MSK v letech 2006 – 2010 

 

 Vyhodnocením údajů uvedených v tabulce „Přehled situace odkanalizování obcí nad 

2 000 EO v Moravskoslezském kraji“ (viz příloha č. 2) vyplývá následující: 

 Při vyhodnocení stupně odkanalizování obcí MSK nad 2 000 EO je stejně jako 

v případě MZe a MŽP (Aktualizace strategie financování, 2010) jako hodnotící kritérium 

nejdříve použita hodnota 85 % obyvatel napojených na kanalizaci. Výsledkem tohoto 
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vyhodnocení je konstatování, že ve 22  % obcí MSK je napojeno minimálně 85 % obyvatel 

obce. 

 Z důvodu značné rozptýlenosti zástavby a rozlehlosti obcí je přijatelnější pro tento 

region hodnotit jako vyřešenou takovou obec, ve které je napojeno minimálně 70 % 

obyvatel. Při tomto přístupu je výsledkem této bakalářské práce konstatování, že v 53 % 

obcí MSK je napojeno na kanalizaci zakončenou řádným čištěním minimálně 70 % 

obyvatel obce. 

 Ve všech obcích MSK nad 10 000 EO je stav odkanalizování s následným 

napojením na ČOV vyřešený. Největším zdrojem městských odpadních vod v MSK 

s počtem obyvatel 310 646 je město Ostrava, které se rozkládá na 214 km2 a je tvořeno 

celkem 23 místními částmi (KÚ MSK, Seznam obcí kraje, 30.3.2012, [online]). Stav 

odkanalizování města Ostravy je popsán v kapitole 8.2 bakalářské práce. 

 V obcích od 2 000 EO do 10 000 EO je stav odkanalizování s následným napojením 

na ČOV vyřešený u 43 % obcí. Problémem je odkanalizování vzdálenějších místních částí, 

které ve většině případů tvoří nesouvislá obytná zástavba. Jedná se např. o obce Bílovec, 

Fulnek, Hlučín, Karviná, Kravaře ve Slezsku, Město Albrechtice, Odry, Starý Jičín, 

Štěpánkovice. Vzhledem k rozptýlené zástavbě jsou projektované náklady na 1  EO 

u většiny těchto obcí v neúnosné finanční výši. V mnoha případech tyto místní části nejsou 

zahrnuty do aglomerace, z čehož vyplývá pro obec omezená možnost získání dotací ze 

státních finančních podpor České republiky a z fondů Evropské unie. V těchto případech se 

pro obce jeví jako prvořadé odkanalizovat centrální část obce, ve které je produkce 

splaškových vod nejvyšší a která vytváří uzavřený urbanistický celek.   

 Obce, ve kterých je procento připojení obyvatel na kanalizaci napojenou na ČOV 

nulové nebo minimální (údaj uvedený v závorce za jednotlivými obcemi), ale obec 

vynakládá veškeré úsilí k vyřešení této situace (výstavba či rekonstrukce vodohospodářské 

infrastruktury již probíhá nebo je v přípravě): 

Baška (0 %), Dobrá (0%), Fryčovice (0 %), Hať (0 %), Kobeřice (0 %), Krmelín (19 %), 

Ludgeřovice (0 %), Píšť (0 %), Mořkov (4 %), Petrovice u Karviné (13 %). 

 Nejhorší situace je v obcích Dětmarovice (3 %), Horní Bludovice (12 %) a Dolní 

Lutyně (22 %). Každá z těchto obcí se potýká se specifickými problémy, které nedovolují 
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situaci v odkanalizování vyřešit tak, aby byla v souladu s požadavky směrnice Rady 

č. 91/271/EHS (viz příloha č. 2). 

8.2.   Dostavba plošné kanalizace Ostrava 

 Pro odkanalizování města Ostravy byl zpracován projekt „Dostavba plošné 

kanalizace Ostrava“. Žádost o dotaci na tento projekt byla odevzdána na SFŽP dne 

17. prosince 2008 a ze strany SFŽP byla akceptována, tzn. že splnila veškeré formální 

náležitosti a byla předána k dalšímu zpracování – zhodnocení technického, ekonomického 

a ekologického řešení z hlediska oprávněnosti požadovaného spolufinancování 

z Operačního programu životního prostředí (dále „OPŽP“). 

 Na základě Koncesní smlouvy se Statutárním městem Ostrava (dále „SMO“) 

provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území města Ostravy společnost Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. Od počátku přípravy žádosti o dotaci vyjednávalo SMO zkrácení 

této smlouvy tak, aby výsledná úprava vyhovovala podmínkám přijatelnosti OPŽP. 

Výsledkem vyjednávání byla dohoda, že stávající Koncesní smlouva bude zkrácena 

v oblasti kanalizační infrastruktury do roku 2020.  Na zasedání zastupitelstva SMO dne 

15. prosince 2010 bylo z důvodu změny metodiky pro žadatele, která by znamenala další 

zkrácení Koncesní smlouvy, rozhodnuto o stažení žádosti o dotaci z OPŽP.  Dalším 

navrhovaným krokem bylo následné rozdělení projektu „Dostavba plošné kanalizace 

Ostrava“, jeho realizace po částech a odklad neprioritních dostaveb kanalizací.  

 Současný stav řešení nejdůležitějších částí projektu: 

 Rekonstrukce ústřední ČOV Ostrava – SMO podalo žádost o dotaci z Programu 

MZe v rámci podprogramu „Podpora výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu“. 

S přihlédnutím k finančním možnostem Programu MZe rozhodlo o nezařazení akce. SMO 

v současné době hledá řešení, které by umožnilo finančně velmi náročnou rekonstrukci 

ÚČOV zrealizovat. 

 Stavba sběrače B do místní části Radvanice a plošná kanalizace v místní části 

Michálkovice byla doporučena k realizaci. Na tuto výstavbu byla schválena dotace 

z Meziresortní komise pro nápravu důlních škod. Realizací této stavby budou přiváděny na 

ÚČOV odpadní vody od 26 126 obyvatel z městských částí Slezská Ostrava, Radvanice 

a Bartovice. 
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 Rekonstrukce kanalizací, dostavby částí kanalizací a rušení výustí budou 

financovány za pomoci investičních prostředků poskytnutých společností Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. a z rozpočtu SMO. 

8.3.  Problémy a jejich možná řešení   

 Snahou většiny obcí je situaci v odkanalizování řešit, a to s využitím dotací ze 

státního rozpočtu a z fondů Evropské unie.  

 Samotné obce nebo sdružení obcí (např. Svazek obcí pro čistou Odru, Svazek obcí 

regionu Novojičínska a další) budují nové ČOV, nové sítě oddílných kanalizací, provádí 

intenzifikace provozů ČOV, rekonstrukce kanalizačních sítí. Stávající jednotná kanalizace, 

která je ve využitelném technickém stavu, slouží v mnoha případech pouze k odvádění 

srážkových, popř. balastních vod. 

 Problémem se jeví napojování jednotlivých nemovitostí na nově vybudovanou či 

zrekonstruovanou kanalizační síť. Zákon o vodovodech a kanalizacích umožňuje obci 

rozhodnutím v přenesené působnosti uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, 

na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci 

v případech, kdy je to technicky možné. Neochota obyvatel připojit se na kanalizační síť 

obce pramení zejména z toho, že tento krok je spojen s vybudováním přípojky na vlastní 

náklady a následnou platbou stočného provozovateli kanalizace. Jako vstřícný krok od obcí 

směrem k obyvatelům je možno zmínit např. vybudování veřejné části přípojek (přípojka 

na veřejném pozemku) v rámci stavby kanalizace, zmírnění legislativního zatížení obyvatel 

tím, že příprava realizace přípojek je řešena jedním územním a stavebním rozhodnutím pro 

všechny připojované nemovitosti, případně slevy na hromadný odběr stavebního materiálu 

u společnosti, která výstavbu kanalizace realizuje nebo poskytnutí bezúročné půjčky na 

materiál pro vybudování kanalizační přípojky. 

 Mezi další faktor, který negativním způsobem ovlivňuje vyřešení odkanalizování 

obcí na území MSK, je charakteristika geologického podloží kraje. Krajina je ovlivněna 

těžbou černého uhlí a obce musí při budování kanalizačního systému přihlížet k tomu, zda 

území, ve kterém má dojít k realizaci výstavby, není poddolováno nebo zda není 

plánováno případné rozšíření těžby černého uhlí (např. případ dostavby kanalizace ve 

městě Orlová a ve městě Karviná, které jsou závislé na případném rozšíření těžby černého 
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uhlí na Dole Karviná). Problémem na části území MSK (jedná se zejména o oblast 

Hlučínska) je dále nestabilní geologické podloží – tekuté písky, které výrazným způsobem 

navyšuje částku finančních prostředků nutných na výstavbu chybějící vodohospodářské 

infrastruktury. 
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9. Odkanalizování obce Dolní Lutyně – návrh řešení 

 Obec Dolní Lutyně se nachází asi jedenáct kilometrů severozápadně od Karviné 

a šest kilometrů severně od města Orlová. Obec s celkovým počtem 5 000 obyvatel je 

tvořena dvěma místními částmi – Dolní Lutyně a Věřňovice (územně oddělená místní část 

s 683 obyvateli). Obcí protéká vodní tok Lutyňka, který se v severní části obce vlévá do 

řeky Olše. Z větších vodních ploch se zde nachází vodní plocha těžebního prostoru 

pískovny a Farský rybník.  

 Obec byla původně zařazena do seznamu aglomerací vedený Vládou České 

republiky prostřednictvím MZe a MŽP. Na základě návrhu Krajského úřadu MSK v roce 

2010, který se opíral o skutečnosti, že na území se nachází velmi rozptýlená zástavba 

a budování centrálního systému odkanalizování by nebylo z důvodu vysokých nákladů na 

napojení jednoho obyvatele efektivní, MZe tuto obec ze seznamu aglomerací vyřadilo. 

Tato skutečnost je pro obec limitující z důvodu omezení možnosti získání dotací na 

výstavbu či obnovu vodohospodářské infrastruktury obce. 

 

Obr. č. 3 - Mapa Dolní Lutyně 
(zdroj: http://www.mapy.cz, 5.4.2012, [online]) 
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9.1. Současná situace odkanalizování obce – místní část Dolní Lutyně 

 Obec vlastní a provozuje jednotnou kanalizaci v centrální části obce, která je 

zaústěna na ČOV (mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 8 000 EO) ve správě 

AZ GEO, s.r.o. Na tuto kanalizaci je napojeno 1 115 obyvatel. Dále jsou v části obce 

vybudovány samostatné jednotné kanalizační sběrače s napojením 1 217 obyvatel, ze 

kterých jsou odpadní vody vypouštěny bez řádného čištění do vod povrchových. Část 

těchto odpadních vod je předčištěno v septicích (kanalizace „U koupaliště“ a „Zbytky I“, 

objekt požární zbrojnice, Základní a mateřské školy Nerad a Základní a mateřské školy 

Zbytky) nebo v jednokomorové sedimentační jímce (kanalizace „Nerad“), z ostatních 

kanalizačních sběračů jsou odpadní vody vypouštěny bez čištění. Celkově se jedná 

o 15 kanalizačních výustí. Ostatní obyvatelé obce řeší likvidaci odpadních vod 

individuálně. 

9.2. Současná situace odkanalizování obce - místní část Věřňovice  

 V místní části Věřňovice jsou vybudovány tři samostatné větve kanalizace, které 

nejsou evidovány v majetku obce. Nečištěná odpadní voda z těchto větví je vypouštěna do 

starého koryta řeky Olše, které není na hlavní tok Olše napojeno. 

9.3. Výhled v odkanalizování obce 

 Obec má zpracovanou dokumentaci pro územní řízení – rekonstrukce ČOV 

a výstavba kanalizace v Dolní Lutyni a ČOV pro místní část Věřňovice. Dle této 

dokumentace by mělo být na kanalizaci zakončenou ČOV napojeno celkem 3 300 obyvatel 

obce. V současnosti, z důvodu nemožnosti zajištění potřebné výše finančních prostředků, 

obec plánuje realizaci pouze části tohoto projektu, a to výstavbu kanalizace v Dolní Lutyni 

s odvedením odpadních vod na stávající ČOV s cílem napojení 700 obyvatel (bytové 

domy, rodinné domy, budova obecního úřadu, lékárna a ZŠ) a výstavbu kanalizace a ČOV 

v místní části Věřňovice, pro kterou má obec vydáno platné územní rozhodnutí o umístění 

stavby, s cílem napojení všech obyvatel této místní části. 
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9.4. Návrh řešení odkanalizování obce 

 V obci se nachází celkem 15 výustí. Dle přehledu sledování jakosti vypouštěných 

odpadních vod za rok 2010-2011 (18 měsíců) v ukazateli BSK5 dochází k velkému zatížení 

recipientu zejména z kanalizačních výustí Zbytky I, Na Farském I, Na Farském II, Vrchy, 

Pod ZŠ Polskou, Březný-Téma, Nerad – viz tab. 1: 

Tab. 1 - Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod za rok 2010-2011 v obci Dolní Lutyně 
(zdroj ČIŽP) 

 

Kanalizační výusť Hodnota BSK5 (t/rok) 

Zbytky I 1258 
Zbytky II 988 
Marcalík 246 
U koupaliště 681 
Pod stadionem 411 
Wolf-Mrákava 905 
Na Farském I 5689 
Na Farském II 1381 
Vrchy 967 
Pod ZŠ Polskou 684 
Požární zbrojnice 8 
ZŠ, MŠ Nerad 116 
ZŠ, MŠ Zbytky 23 
Březný-Téma 1463 

Nerad 3435 
 

 Na základě posouzení mapových podkladů stávající jednotné kanalizační sítě, 

umístění ČOV  a výsledků vyhodnocení jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazateli 

BSK5 jsem pro snížení množství vypouštěného znečištění do recipientu Lutyňka navrhla 

následující řešení – propojení stávajících dílčích úseků kanalizačních sběračů s napojením 

na kanalizaci, která odvádí odpadní vody na ČOV v obci. Část obce, které se toto řešení 

týká je graficky vyznačena na obr. 3. Na mapě jsou zakresleny navržené a stávající 

kanalizační sítě a původní hranice aglomerace dle  PRVKÚ MSK (MSK, PRVKÚ MSK, 

24.2.2012, [online]). 

V této části obce se nachází většina výustí, které v ukazateli BSK5 vykazují největší 

znečištění (Na Farském I, Na Farském II, Vrchy, Pod ZŠ Polskou, Březný-Téma). Dále se 

jedná o výusti Pod stadionem a Požární zbrojnice.  Propojením všech úseků stávající 
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kanalizace by došlo k vybudování soustavné kanalizační sítě, prostřednictvím které by 

odpadní vody od cca 478 obyvatel, dvou základních škol a jedné restaurace byly odváděny 

na ČOV. Kapacita stávající ČOV je dostatečná a byla by schopna nově přivedené 

znečištění řádně likvidovat.  

 

 

Obr. č. 4 - Odkanalizování obce Dolní Lutyně 
(zdroj: Grafická část PRVKÚ MSK) 

 

Vzhledem k finanční náročnosti realizace připravované stavby plošného 

odkanalizování obce, nemožnosti získání dotace z operačních fondů (obec není vedena 

jako aglomerace) a rovněž vzhledem k zodpovědnému hospodaření obce by navržené 

řešení znamenalo značné snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových vod 

(v ukazateli BSK5 by došlo ke snížení o cca 60 %) při vynaložení mnohem menších 

finančních prostředků. 
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10. Ekonomické náklady a možnosti využití dotací 

 Výstavba chybějící vodohospodářské infrastruktury a zlepšení technologií čištění 

odpadních vod je spojeno s vysokou investiční náročností. Část finančních nákladů je 

zabezpečena ze státních finančních podpor České republiky a z fondů Evropské unie, část 

z vlastních zdrojů každé obce, které nesou cca čtvrtinu z celkových nákladů (VAKINFO, 

MZE upřesnilo náklady, 20.1.2012 [online]). 

 Realizace všech opatření, která jsou nutná k naplnění požadavků směrnice Rady 

č. 91/271/EHS, je spojena s vysokými finančními náklady. Investory těchto akcí byli 

stanoveni vlastníci infrastruktury, tzn. obce, svazky obcí, vodohospodářské akciové 

společnosti, průmyslové podniky. Tento aspekt se v mnoha obcích jeví jako limitující pro 

zahájení výstavby, rekonstrukce nebo intenzifikace vodohospodářské infrastruktury. 

10.1. Strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS 

 Vláda České republiky usnesením ze dne 11. října 2000 vzala na vědomí návrh 

Strategie financování implementace směrnice Rady č.  91/271/EHS (dále také „Strategie“) 

zároveň tímto usnesením mimo jiné uložila ministrům životního prostředí a zemědělství 

každoročně ve spolupráci s místopředsedou vlády, ministrem financí a ministrem pro 

místní rozvoje provádět aktualizaci této strategie. 

 Strategie poskytla ucelenější pohled na problematiku financování čištění městských 

odpadních vod. Byla v něm odhadnuta potřeba investičních opatření. V první fázi se 

jednalo o odhad nákladů ve výši cca 98 mld. Kč s předpokladem upřesňování tohoto 

odhadu na základě důsledku plnění příslušných opatření, vývoje ceny kapitálu 

a investičních výdajů spojených s obnovou provozovaných zařízení.  

10.2. Zdroje financování 

 Realizaci potřebných opatření nelze zabezpečit bez státních finančních podpor, bez 

využití fondů Evropské unie a případného úvěru České republiky poskytnutého 

mezinárodními finančními institucemi. To vše vyžaduje spolupráci všech zainteresovaných 

resortů, zejména MZe a všech příslušných ministerstev odpovědných za využití fondů 
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Evropské unie. Konkrétní způsob financování je vždy určen na základě individuálního 

posouzení konkrétní akce. 

 Zdroje financování uvedené ve Strategii: 

Programy Evropské unie v ochraně životního prostředí 

Program Phare CBC (Cross Border Cooperation) – Přeshraniční spolupráce  

(investiční a neinvestiční projekty s významným přeshraničním dopadem) 

Program ISPA 

(opatření v oblasti ochrany vod, zejména výstavby ČOV u obcí s 2-15 tis. EO) 

Další mezinárodní programy nebo účast mezinárodních finančních institucí 

Program GEF 

(projekty, které mají významný pozitivní globální efekt) 

Ostatní mezinárodní finanční instituce (Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropská 

investiční banka, Světová banka atd.) 

(investice v komunální a environmentální infrastruktuře) 

Podpory státního rozpočtu 

Program Ministerstva zemědělství – Výstavba a technická obnova kanalizací a ČOV 

Program MŽP – Drobné vodohospodářské ekologické akce (DVAE) 

Program MŽP – Revitalizace říčních systémů MŽP (PRŘS) 

Podpůrné programy Ministerstva pro místní rozvoj 

Investiční programy resortů Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra 

Státní fond životního prostředí České republiky 

Programy SFŽP realizující opatření: 

Výstavba a rozšíření městských ČOV, vč. kanalizací u zdrojů znečištění o velikosti 2 000-

10 000 EO. 

Rozšíření nebo intenzifikace městských ČOV na kapacitu velikosti 10 000-50 000 EO. 

Komunální zdroje znečištění do 2 000 EO, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné 

vody. 

Zdroje znečištění, kde se na vybudovanou kanalizaci, jejíž součástí je kapacitně vyhovující 

ČOV, připojuje další zdroj znečištění v rozsahu 300-10 000 EO. 



Alena Kulichová: Odkanalizování obcí nad 2 000 EO na území MSK 

2012          41 

 

 Ze závěrů Aktualizace strategie financování vyplývá, že došlo ke zpřesnění finanční 

náročnosti nezbytných opatření vedoucích k naplnění požadavků směrnice Rady 

č. 91/271/EHS. Nově odhadnuté náklady jsou ve výši cca 34,1 mld. Kč (Aktualizace 

strategie financování, 2010). V porovnání s rokem 2009, kdy činily plánované náklady cca 

41,4 mld. Kč, to znamená pokles o 17,6 % (Aktualizace strategie financování, 2009). 



Alena Kulichová: Odkanalizování obcí nad 2 000 EO na území MSK 

2012          42 

 

11. Závěr 

 Tato bakalářská práce je věnována problematice odkanalizování obcí nad 2 000 EO 

na území MSK v souvislosti se směrnicí Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských 

odpadních vod a jejím cílem bylo vyhodnotit současný stav odkanalizování těchto obcí. 

 Splnění požadavků na čištění městských odpadních vod daných směrnicí Rady 

č. 91/271/EHS je finančně náročnou investiční akcí. Možnost získání dotací z Evropské 

unie a ze státních finančních podpor České republiky zvýšila úsilí obcí situaci 

v odkanalizování vyřešit tak, aby byla v souladu s podmínkami platné legislativy. 

 Systematické odkanalizování celého území řady obcí v MSK negativně ovlivňuje 

značná rozptýlenost prostorového rozmístění zástavby a rozlehlost obcí (tzv. „slezská 

zástavba“). S ohledem na výstavbu velkého rozsahu kanalizačních sítí se zvyšují náklady 

na jednotku odstraněného znečištění. Tento fakt negativně ovlivňuje vyřešení situace 

v odkanalizování řady obcí MSK. Situace je dále ovlivněna částečnou neochotou obyvatel 

napojit se na nově vybudovanou či zrekonstruovanou kanalizační síť a charakterem 

geologického podloží MSK (ložiska černého uhlí, výskyt tekutých písků). 

 Porovnáním údajů z  Aktualizace strategie financování k 31. lednu 2010 získaných 

na základě dotazníků vyplněných zástupci jednotlivých aglomerací a na základě stavu 

skutečného k 31. prosinci 2011 je zjištěn nesoulad. Ten je způsoben nejen časovým 

odstupem jednotlivých údajů, ale také skutečností, že na obce je v souvislosti se směrnicí 

Rady č. 91/271/EHS pohlíženo jako na aglomeraci s přesně stanovenými hranicemi, kdy ve 

většině případů do aglomerace nejsou zahrnuty místní části města či obce. I když se 

aglomerace jeví jako vyřešená, skutečný stav odkanalizování obce jako celku se všemi 

místními částmi tomu neodpovídá.  

 Z důvodu typu a charakteru zástavby typické pro obce MSK („slezská zástavba“) je 

přijatelné pro tento region hodnotit jako „vyřešenou“ takovou obec, ve které je napojeno na 

kanalizaci zakončenou řádným čištěním minimálně 70 % obyvatel.  Výsledkem 

vyhodnocení všech zjištěných údajů je závěr, že v 53 % obcí MSK nad 2 000 EO je stav 

odkanalizování vyřešený. Do tohoto počtu spadají všechny obce o velikosti nad 10 000 

EO. V obcích od 2 000 EO do 10 000 EO je stav odkanalizování vyřešený u 43 % obcí.  

 Tímto zjištěním byl naplněn cíl bakalářské práce. 
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