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VÝVOJ OBORU VAK PO ROCE 1989 

CzWA, odborná skupina VODÁRENSTVÍ 

Vývoj oboru v létech 1989 – 2011: 
 

 Počet obyvatel zásobených z veřejných vodovodů vzrostl z 

8,537 mil. na 9,805 mil., tj. 93,4 % z celkového počtu obyvatel. 

 Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci se zvýšil z 

7,501 mil. na 8,672 mil., tj. 82,6% z celkového počtu obyvatel. 

 Odpadní vody z veřejných kanalizací se čistí z 96,8 % na 

mechanicko-biologických čistírnách odpadních vod. 

 Výroba pitné vody poklesla z 1.251 mil. m3 na 623 mil. m3, tj. 

na 49,8 %. 

 Voda fakturovaná poklesla z 929,4 mil. m3 na 486 mil. m3, tj. na 

52,3 %. 
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Vývoj oboru v létech 1989 – 2011: 
 

 Specifická potřeba vody pro domácnosti poklesla ze 171 l/os a 

den na 88,6 l/os a den, tj. na 51,8 %. 

 Délka vodovodní sítě vzrostla se 44.305 km na 74.141 km, tj. o 

167,3 %. 

 Ztráty vody na 1 km řadů poklesly ze 16.842 l na km a den  na 

4.220 l na km a den, tj. na 25,6 %. 

 Délka kanalizační sítě vzrostla ze 17.206 km na 41.911 km, tj. o 

243,6 %. 

 Množství vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace 

pokleslo z 877,8 mil. m3 na 487,6 mil. m3, tj. na 55,5 %. 

 Počet ČOV se zvýšil z 626 na 2.251, tj. o 359,6 %. 

VÝVOJ OBORU VAK PO ROCE 1989 



 

Počet vlastníků a provozovatelů VaK (2011) 

• vlastníci           5.521  

• provozovatelé    2.334 

 

Hodnota infrastrukturního majetku (2011) 

• vodovodní řady          366.099.317 tis. CZK  

• stavby pro úpravu a zdroje bez úpravy    67.282.200 tis. CZK 

• stokové sítě     370.143.187 tis. CZK 

• čistírny odpadních vod   102.796.663 tis. CZK 

• celkem     906.321.367 tis. CZK 
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VLASTNÍCI, PROVOZOVATELÉ A MAJETEK  

CzWA, odborná skupina VODÁRENSTVÍ 
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VEŘEJNOST A OBOR VaK  

CzWA, odborná skupina VODÁRENSTVÍ 

V moderní společnosti: 

• Zásobování kvalitní pitnou vodu a odvedení  a 

vyčištění odpadních vod je vnímáno jako právo, 

samozřejmost. 

• Vodárenské a kanalizační systémy jsou více méně 

„neviditelné“. S výjimkou, kdy voda přestane téci. 

• Obor  je ve společnosti zahlcené reklamou na 

spotřební zboží  a zpravodajskými senzacemi 

zajímavý pouze – při havárii a při schvalování 

vodného a stočného. Regionálně. 
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 HLAVNÍ PROBLÉMY VH INFRASTRUKTURY  

CzWA, odborná skupina VODÁRENSTVÍ 

Základní soubor problémů VH infrastruktury: 

• Historické zatížení VH infrastruktury z období před rokem 1990. 

• Nedostatečné řešení problémů obnovy VH infrastruktury po 

celou dobu moderní VH historie. 

• Preference rozvoje před obnovou v uplynulém desetiletí – plnění 

přijatých závazků při vstupu do EU. 

• Potlačení problémů modernizací úpraven vody na úkor investic 

do čistíren odpadních vod a nových kanalizačních systémů. 

• Průběžné stárnutí technologických zařízení (především ČOV) 

realizovaných v rychlém tempu v posledních dvaceti létech. 

• Nedostatečné řešení kalů a rostoucí tlak (a náklady) na jejich 

likvidaci. 

• Nedostatečné finanční zdroje na obnovu, z celé řady důvodů – 

včetně neochoty politiků se zabývat  tímto citlivým tématem. 
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Trvale udržitelný rozvoj  v oboru  VaK –  rozvoj a obnova: 

• Posledních dvacet let – závazky k EU investice do čištění 

odpadních vod. 

• Jeden s důsledků: nedostatečné  finanční prostředky na 

obnovu. 

• Vodárenské investice  nebyly a ještě nejsou prioritou. 

• Komunální voda a vodné a stočné  - významné politikum. 

• Je vodné a stočné na hranici  „sociální únosnosti“?  

• Jsou prostředky na nové investice vynakládány  efektivně ? 

• Nebude mít soutěžení  z posledních let „s nejnižší cenou za 

každou cenu“ dopady ? 

• Skladba  vlastníků  (a provozovatelů) a specifické problémy  

velkého počtu malých vlastníků. 

 

 

 

 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ V OBORU VaK 
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Končí období rozvoje s podporou masivních dotací. 

Postupně začíná období s důrazem na obnovu,  udržení vodovodů a 

kanalizací  v řádném stavu. 

Fakticky existuje narůstající vnitřní dluh. Růst je třeba zastavit a dluh začít 

snižovat. 

Základní podmínkou je vývoj vodného a stočného a obhájení jeho růstu. V 

zájmu spotřebitele – voliče. 

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a Světové banky – cena 

vodného a stočného by neměla překročit 2 % příjmů rodiny (v ČR 80 – 90 

Kč). Proč? 

Z ceny vodného a stočného platíme více než třetinu na poplatcích a daních 

státu. Proč? 

Kvalitní zabezpečení vodou představuje kolem 100 l na den. To je  v 

současných cenách na osobu cca 8 Kč za den, 240 Kč měsíčně! Je 

mnoho? Nechybí informovanost? 

 

 

 

 

 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ V OBORU VaK 
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OBOR VaK A JEHO BUDOUCNOST 

CzWA, odborná skupina VODÁRENSTVÍ 

Vodné a stočné bude po roce 2013 jediným oprávněným zdrojem pro 

financování rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací. 

♦  

Umíme přesvědčit obyvatele – voliče, že důsledná obnova 

vodohospodářské infrastruktury ovlivňuje kvalitu jeho 

každodenního života – a stojí a bude stát peníze??? 

♦  

Máme strategii, jak se vypořádat s novými podmínkami po roce 

2013? 

♦ 

Co bude klíčovým koncepčním nástrojem obnovy a rozvoje 

vodohospodářské infrastruktury. 



 

Nástroje pro koncepční řízení a jejich úloha: 
 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60_ES,  rámec  

Společenství v oblasti vodní politiky 

• Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství 

ČR do roku 2015 

• (Chybějící národní koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací)  

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK) 

• Generelní řešení vodovodu 

• Geografický informační systém 

• Technologický audit  úpravny vody 

• Plán financování obnovy 

 

 

 

 

CzWA, odborná skupina VODÁRENSTVÍ rosicky@zelivskaprovozni.cz 

 NÁSTROJE PRO KONCEPČNÍ ŘÍZENÍ 
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 PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY 

CzWA, odborná skupina VODÁRENSTVÍ 

 

 

Plán financování obnovy a jeho úloha: 

• Dokument opírající se o zákon. 

• Po roce 2015 hlavní nástroj obnovy.  

• Desetiletý plán s pětiletou revizí je nejvýše střednědobý plán, 

ne koncepce. 

• Strategie a koncepce by měla mít horizont 40 let, s aktualizací 

po 10 létech. 
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 ZDROJE PRO OBNOVU VH INFRASTRUKTURY 

CzWA, odborná skupina VODÁRENSTVÍ 

Hodnota vodohospodářské infrastruktury v roce 2011 : 
 

906 321 367 tis. CZK 
 

• roční příjmy z vodného a stočného cca  25,0 mld. CZK 

• dnes vydáváno na obnovu     6,2 mld. CZK 

• tempo obnovy  0,8 % ročně -  potřeba     7,3 mld. CZK 

• tempo obnovy  1,6 % ročně -  potřeba   14,5 mld. CZK 

• tempo obnovy  2 % ročně - potřeba   18,1 mld. CZK 

  

Zřejmý značný rozpor mezi potřebami a zdroji. 

 

!!! A čísla jsou zprůměrovaná. Ale infrastruktura není homogenní!!! 
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 STRATEGIE DALŠÍHO ROZVOJE OBORU VaK 

CzWA, odborná skupina VODÁRENSTVÍ 

V podmínkách ČR – sociální cena vody nebo solidární cena vody. 

♦ 

Především solidarita města s venkovem. 

♦ 

Vybrané peníze je třeba vynakládat účelně a promyšleně. Období obnovy si 

vyžádá jiné přístupy než období  masivního rozvoje. 

♦ 

Nutný jiný přístup – provozovatelů, konzultantů, dodavatelů, zejména 

technologických a dodávek pro zařízení s významnou technologickou 

částí (úpravny vody a čistírny odpadních vod).   

♦ 

Hluboká znalost procesů, inovace výrobků a zařízení, optimalizace uzlů a 

celých provozů.  Technologické procesy. Energetická efektivnost. 

♦ 

Je to nejlevnější také dlouhodobě nejvhodnější? 

♦ 

Jeden ze základních předpokladů – jasné, jednoduché, jednotné a regionálně 

stejně uplatnitelné právní, technické, hygienické a daňové normy a 

postupy. 
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Stát bez dotací nemůže přímo ovlivňovat rozvoj infrastruktury vodovodů a 

kanalizací. 

Stát a jeho role bez dotací: legislativa, normy a standardy, daňové zatížení, 

rozumná regulační opatření, podpora a pomoc malým vlastníkům.  

Rozhodující hráči – vlastníci -  a stát (a kraje). 

Chybí Strategie přístupu k obnově a jejímu financování 

zpracovaná za účasti  rozhodujících partnerů: 

vlastníků (a jejich provozovatelů) – státu – krajů – 

odborné veřejnosti. 

Plány obnovy a připravované revize Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací  

nejsou strategií. Koncepce VH politiky MZe do roku 2015 také ne. 

Rok 2015 je velice blízko.  

 

 

 

 

 STRATEGIE DALŠÍHO ROZVOJE OBORU VaK 


