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Úvodní slovo starosty 
města Šternberk

Vážení,  

ve Šternberku a jeho okolí zcela jistě nenajdeme 
člověka, který by neznal Vodohospodářskou 
společnost SITKA, s.r.o. Společnost, která nese 
stejné jméno jako šternberská říčka, byla zalo-
žena na podzim roku 1992, majetek ale začala 
spravovat až začátkem roku 1993, kdy nastou-
pili první zaměstnanci. V roce 2013 si tedy při-
pomíná kulaté 20. výročí svého založení. K této 
společnosti mám osobní vztah nejen jako k tra-
diční a stabilní šternberské fi rmě, ale také proto, 
že jsem měl před zvolením do funkce starosty 
možnost krátce se podílet na rozvoji VHS Sitky, 
s.r.o., jako její jednatel.
Přeji Vodohospodářské společnosti SITKA, s.r.o., 
hodně dalších let úspěšného rozvoje, spokoje-
né zákazníky a hlavně dostatek kvalitní vody.  

 Ing. Stanislav Orság,
 starosta města Šternberk

Úvodní slovo jednatele společnosti

Je hodně dní v roce. Jsou dny všední, dny pracovního 
volna, státní svátky, významné dny, různá výročí.
Vodohospodářská společnosti SITKA, s.r.o., slaví v tom-
to roce ve spojení s 20. výročím Světového dne vody, 
který připadá na 22. březen, 20 let své činnosti. 
Je to určitě významný den, který připomíná něco, co 
je základní podmínkou pro život. Život z vody vzešel 
a vodu pro své udržení potřebuje. Je to energie, která 
má a bude mít stále větší až strategický význam pro 
lidstvo, faunu a fl óru této planety. Chování člověka 
k vodě bude měřítkem udržitelnosti jeho existence. 
Při příležitosti těchto výročí si dovolujeme připo-
menout některá fakta a události, které jsou shrnuty 
v publikaci, kterou dostáváte do rukou. Zaměstnanci 
společnosti ve spolupráci s pamětníky s využitím do-
stupných archivů a s pomocí odborné fi rmy ji připra-
vili tak, aby pokud možno populární formou poskytla 
všem základní informaci o tom, co je to Vodohospodář-
ská společnost SITKA, s.r.o., a na jakou historii, mnohdy 
unikátní, navazuje. Naši předkové postavili vodárenská 
díla, často ve velmi složitých podmínkách, která slouží 
dodnes a v mnohém jsou lepší než ta moderní. 
Toto vše je hodné úcty ale zároveň je to i velký záva-
zek pro společnost a její zaměstnance k zákazníkům, 
tj. především občanům, institucím, fi rmám a organiza-
cím, pro které společnost služby poskytuje a chce dále 
kvalitně poskytovat.

 Ing. Jiří Hanzl,
 jednatel společnosti

Historie vzniku vodovodů, kanalizací a ČOV 
provozovaných VHS-Sitka s.r.o.

Motto: ŽIVOT = VODA = SITKA
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Vodohospodářská společnost SITKA, 
s.r.o., provozuje několik desítek vo-
dárenských zdrojů a zařízení pro čiš-
tění a odkanalizování odpadních vod 
v oblasti Šternberska a Uničovska. 
Byla založena v roce 1992. Jedná se 
o obchodní společnost a jejími spo-
lečníky, majiteli jsou výhradně veřej-
noprávní subjekty – města a obce.

K březnu roku 2013 to jsou: Město 
Šternberk, Obec Babice, Obec Hlás-
nice, Obec Lužice, Obec Štěpánov, 
Obec Mladějovice, Obec Komá-
rov, Obec Řídeč, Obec Liboš, Obec 
Dlouhá Loučka a Obec Újezd.

Hlavní činností společnosti je provo-
zování vodohospodářské infrastruk-
tury, tj. vodovodů, kanalizací a čistíren 
odpadních vod. Doplňkově poskytuje 
společnost i další služby v oblasti vý-
vozu žump, čištění kanalizací, zem-
ních a stavebních prací apod.

Společnost SITKA, s.r.o., začala spravovat předaný majetek k 1. 5. 1993. Do té doby byl ve správě podniku Vodovody 
a kanalizace Olomouc. V počátcích se společnost soustředila na snižování ztrát vody, které v roce 1993 vykazovaly 
míru až 56 %. V roce 1995 společnost vybudovala nový vodárenský dispečink, který zajistil trvalé monitorování dat, 
a postupně začalo docházet ke snižování ztrát. U objektů, které byly značně zanedbané (vodojemy, čerpací stanice, 
zdroje vody), provedla rekonstrukce, vyměnily se sekční uzávěry a zařízení sloužící k čerpání vody. Dále se zrekon-
struovaly vodovodní řady ve Šternberku, které byly za hranicí životnosti, popř. vystavěné z nevhodného materiálu: 
Opavská 1994, Světlov 1999, Hvězdné údolí 2002, Partyzánská, Čechova 2004, ČSA 2005–2006, Vinohradská 2007, 
Lhotská, Na Bažinách 2010. 

V posledních letech dochází k rozčlenění stávajících pěti tlakových pásem ve Šternberku na další podružné okrsky, 
čímž je dosaženo přesnějšího monitorování nočních průtoků a včasnější identifikace místa úniku vody.

vodojem OřechováŠternberk

Společnost SITKA, s.r.o.
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Všechny objekty, které spravuje Vodohospodářská společnost SITKA, jak 
zdroje vody, tak i zařízení pro čištění a odkanalizování odpadních vod jsou 
sledovány a ovládány dálkově z dispečinků, které se nachází v administrativ-
ní budově společnosti a v čistírně odpadních vod. 
Počátky kontrolních a ovládacích systémů byly založeny na analogovém 
snímání provozních parametrů o chodu čerpací techniky a stavu hladin ve 
vodojemech. Odkanalizování a čištění odpadních vod se dříve nemonito-
rovalo. Na provozované objekty se převážně docházelo nebo dojíždělo 
a zjišťoval se stav. Některé objekty byly propojeny kabely nebo telefonními 
linkami, které však při provádění výkopových prací byly postupně vyřazeny 
z provozu. 
V druhé polovině 80. let se začaly používat krátkovlnné radiostanice „Radom“, 
které již měly řídicí jednotky pro ovládání a umožňovaly provádět z dispe-
činku zapínání a vypínání čerpací techniky, přenášení informací o stavu hla-
din ve vodojemech i informace o případném narušení objektů nežádoucími 
osobami. Ale stále to byl analogový systém, který byl citlivý na atmosférické 
vlivy nebo byl rušený jinými radiostanicemi.
Velký pokrok nastal počátkem 90. let, kdy se na trhu objevily první PC počí-
tače a začala postupná digitalizace řídicích systémů. Do konce 90. let 20. sto-
letí se na tuzemském trhu postupně vypracovaly fi rmy, které obor moni-
toringu vodního hospodářství, kanalizací a čistíren rozvinuly, zejména po 
stránce spolehlivosti, na vysokou úroveň. S rozvojem digitalizace a internetu 
se ve VHS SITKA zavádějí digitalizované řídicí jednotky pro vodárenské ob-
jekty, které zajišťují maximální spolehlivost v přenášení dat a s využitím GSM 

Působnost společnosti
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o., je provozova-
telem vodohospodářské infrastruktury ve městě a ob-
cích Olomouckého kraje. Tuto infrastrukturu provozuje 
přitom za různých podmínek:

V obcích, které jsou společníky a společnost • 
současně vlastní infrastrukturu a provozuje ji.

Vodárenský centrální dispečink

Společník Vklad v Kč Vklad v % Počet hlasů
Město Šternberk 185 506 000 91,877 185 506
Obec Babice 4 032 000 1,997 4 032
Obec Hlásnice 2 420 000 1,199 2 420
Obec Lužice 4 020 000 1,991 4 020
Obec Štěpánov 68 000 0,034 68
Obec Mladějovice 2 506 000 1,241 2 506
Obec Komárov 466 000 0,231 466
Obec Řídeč 459 000 0,227 459
Obec Liboš 20 000 0,010 20
Obec Dlouhá Loučka 2 390 000 1,184 2 390
Obec Újezd 20 000 0,010 20
Celkem 201 907 000 100

vodárenský dispečink v 70. letech

Struktura 
společnosti
Základní kapitál společnosti SITKA je tvořen 
peněžitými a nepeněžitými vklady společníků 
a jeho současná výše je 201 907 000 Kč. 
Výše vkladů společníků a počet hlasů je shrnut 
v následující tabulce. Obecně má každý společ-
ník dle společenské smlouvy jeden hlas na kaž-
dých 1 000 Kč svého celkového (tedy peněžitého 
i nepeněžitého) vkladu.

sítě pro mobilní telefony, lze kontrolovat chod vodáren-
ských zařízení všude, kde je pokrytí signálem příslušné-
ho operátora pomocí SMS zpráv. Velkým přínosem je 
možnost sledovat a řídit i objekty u tlakové kanalizace. 
Celková modernizace umožnila snížit stavy pracovníků 
pro obsluhu a zejména zvýšit  spolehlivost chodu vodá-
renských zařízení.

V obcích, které jsou společníky a společnost • 
infrastrukturu nevlastní. Tato je majetkem obce 
a společnost infrastrukturu provozuje na základě 
smlouvy s obcí.
V obcích, které nejsou společníky a společnost • 
infrastrukturu nevlastní. Tuto infrastrukturu 
provozuje na základě smlouvy.

Působení ve městě a obcích, které jsou společníky:
Šternberk, Babice, Hlásnice, Lužice, Štěpánov, Mladějo-
vice, Komárov, Řídeč, Liboš, Dlouhá Loučka, Újezd.
Působnost v obcích, které nejsou společníky:
Šumvald, Domašov u Šternberka, Paseka.
Kromě provozu vodohospodářské infrastruktury posky-
tuje společnost své služby v oblasti čištění kanalizací, 
vývozu žump, zemních a stavebních prací v celém Olo-
mouckém kraji.

zařízení dispečinku

sídlo společnosti ve Šternberku
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Město 
Šternberk

Situace v roce 1899

Město Šternberk leží v regionu střední Moravy asi 15 km 
severně od Olomouce na samém rozhraní rovinné části 
Hornomoravského úvalu a nejnižších výběžcích Nízké-
ho Jeseníku. 

Středověké poddanské město Šternberk bylo zásobo-
váno užitkovou vodou z vodotečí. Ze Sitky, Sprchového 
potoka a náhonů. Pitná voda se čerpala ze studní v jed-
notlivých domech, z veřejné kašny nebo studny na ná-
městí.
V druhé polovině 19. stol. nastal ve městě prudký roz-
voj textilního průmyslu. Zvýšil se počet obyvatel a stá-
vající zdroje pitné vody přestaly vyhovovat, protože 
měly většinou špatnou kvalitu, nevhodnou k pití. Bylo 
to způsobeno především nedokonalou kanalizací, která 
byla jen zděná nebo povrchová. Podzemní kanalizace, 
která byla v provozu, byla provedena z cihelného zdiva,  
kamení a zaústěna do potoka Sitka. Také okolí studní 
nebylo upraveno tak, aby nečistoty nemohly prosako-
vat do spodních vod. Vydatnost studní byla malá a ne-
stačila pokrýt narůstající spotřebu.
Z těchto důvodů se radní města Šternberk v roce 1895 
rozhodli řešit nedostatek vody vybudováním nového, 
centrálního zdroje pitné vody, hygienicky nezávadné, 
který by pokryl spotřebu pitné vody. Součástí zdroje 
pitné vody měla být rozvodná potrubní síť. 

Úkolem byla pověřena vodohospodářská firma C. Korte 
a spol. se sídlem v Ústí nad Labem, která byla v tehdej-
ší době nejlepší firmou v tomto oboru. V následujícím 

období společnost provedla průzkum vodních zdrojů 
v okolí města a jako nejvhodnější byla vybrána lokalita 
v katastru Moravské Huzové. Byly zde vyvrtány tři stud-
ny o průměru 400 mm a hloubce asi 27 m v pískovém 
podloží, které zaručovalo dostatečnou vydatnost pra-
menité vody. Následná čerpací zkouška prokázala  
12 l/s trvalého čerpání. V rušném zasedání šternberské 
rady 27. června 1898 zvítězil názor, že je třeba jímat 
hloubkovou vodu v lokalitě Moravské Huzové. Poraženi 
byli zástupci strany živnostenské, prosazující povrcho-
vé jímání vody. Stavba byla opět zadána firmě C. Korte.  
Hypoteční banka poskytla půjčku 300 tisíc zlatých 
a v Moravské Huzové byla postavena čerpací stanice, 
dále bylo položeno potrubí do Šternberka v délce 8 km 
o průměru 300 mm. Již 27. října 1899 v 9.30 hodin byla 
vytlačena první voda do hlavního vodojemu Ořechová 
ve Šternberku o objemu 800 m3. Z tohoto vodojemu se 
voda rozváděla gravitací do trubní sítě města a dále se 

přečerpávala v čerpací stanici Ořechová do vyššího tla-
kového pásma do vodojemem v ulici Na Valech, později 
zvaného Depo, o objemu 100 m3, ze kterého se voda 
gravitačně rozváděla do spotřebiště.

Po několik let byla voda občanům dodávána uspokoji-
vě. Prvním varovným signálem nastávajícího nedostat-
ku vody bylo vniknutí plovoucích písků ze studny v Mo-
ravské Huzové do přívodního řadu dne 12. května 1922. 
Vydatnost studny poklesla z 1300 m3 denně na 580 m3 
a městská rada byla nucena vydat přísné pokyny k šet-
ření vodou. Současný nárůst počtu obyvatelstva a roz-
víjející se průmysl donutily městskou radu hledat další 
zdroje pitné vody.

ČS Moravská Huzová
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Vodní zdroj Horní huť

Začátkem 2. světové války bylo započato důlní dílo za 
účelem těžby železné rudy pro válečnou výrobu. Byla 
vyhloubena šachta o profi lu 4,1 x 2,1 m do hloubky 
66 m a odtud ražena štola o délce 200 m. Pro značný 
přítok vody byly práce přerušeny. Nedostatek vody 
byl pocítěn znovu v letech 1945 až 1948 při mnohem 
menším počtu obyvatel (asi 9000 osob), a to hlavně 
ve vyšších tlakových pásmech, dodávka vody se velmi 
omezila. Město Šternberk proto zadalo brněnskému 
Stavoprojektu zpracování nového projektu, který by 
určil možnosti odběru vody z bývalého železnorudné-
ho dolu Horní huť. Čerpací zkouškou se dosáhlo 40 l/s 
čerpaného množství, později vydatnost klesla na 20 l/s. 
Důležitá však byla kvalita vody, která vydržela do dneš-
ních dnů, je vynikající a nevyžaduje úpravu. 
Krajský národní výbor v Olomouci schválil v roce 
1950 tento projekt, město zadalo stavbu Vodotechně, 
národnímu podniku v Olomouci. Práce trvaly 10 let, až 
do roku 1960, objem fi nancí činil jeden a čtvrt milionu 
korun a byl zcela hrazen z prostředků státu. 

Historické prameny uvádějí: „Kolem roku 1830 začaly štěpá-
novské železárny v okolí Šternberku s dolováním železné rudy 
a byly v okolí Chabičova později propůjčeny četné dolové 
míry. V území obce Chabičova leží mezi jinými jedna jedno-
duchá míra ‚Sch. Otilia’ udělená Šternberskou substitucí hor. 
soudu pod 28. I. 1850, této míře byly později mor. slez. hor. 
hejtm. v Olomouci propůjčeny jako doplněk dvě jednoduché 
míry ‚Otilie II a Otilie III’ pod 31 XII. 1865 č. 1830. Zde budiž 
jen krátce podotknuto, že ložiska rudná u Chabičova patří 
do útvaru ‚Devon’. Železná ruda jest hlavně hnědel, místy se 
též objevuje magnetovec a thuringit. Mohutnosti, která byla 
ve vyšších vrstvách až 4 m a místy i více, ubývá do hloubky. 
Nad štolním patrem byly rudy v minulém století a do konce 
roku 1920 takřka úplně vydobyty, hornické práce pod štolním 
patrem neměly dosud slibných výsledků. Provoz dolu ‚Štola 
Otilia’ byl z tohoto důvodu v prosinci 1920 zastaven.“

Štola Otýlie
V roce 1926 uzavřelo město Šternberk s obcí Hlásnice smlouvu o odběru přebytků vody ze štoly 
Otýlie v katastru obce Hlásnice. Tato štola sloužila jako odvodňovací ze železnorudného dolu. 
Štola má profi l 1330 x 2200 mm a délku asi 360 metrů s půlkruhovou klenbou. Z této štoly trvale 
vytéká 6 až 8 l/s kvalitní pitné vody. Vlastníkem této štoly bylo Vítkovické důlní a hutní těžařství 
ve Vítkovicích. Tato společnost dala k odebírání vody souhlas a později toto důlní dílo převedla 
na město Šternberk s jedinou podmínkou, že obec Hlásnice bude také moci z tohoto zdroje vodu 
odebírat, odběr nesměl být menší než 0,5 l/s. Čerpání do spotřebiště bylo zahájeno kolem roku 
1929. Voda je gravitačně přiváděna do vodojemu Ořechová, od poloviny 50. let také do vodoje-
mu Jesenická.

výstavba zdroje Horní huť

zdroj Horní huť

výstavba zdroje H
orní huť

Začátkem 30. let se město znovu zabývalo nedostatkem 
pitné vody. Zdroj v Moravské Huzové neustále zhoršoval  
svou kvalitu, jeden vrt musel být z tohoto důvodu odsta-
ven. Rovněž provozní náklady byly vysoké, dané velkou 
spotřebou elektrického proudu, čerpání překonávalo výš-
kový rozdíl 150 m.
V lokalitě Obora, kde se dříve zkoušela těžit železná ruda, se 
nacházela důlní štola Adolf, která sestávala ze dvou pater. 
Z prvního patra vytékala voda gravitací o množství 5 l/s nad 
obcí Babice volně do terénu. Proto bylo v roce 1934 zahá-
jeno zkušební vrtání. Byl proveden vrt o průměru 450 mm 
do hloubky asi 60 m. Na hladinu spodní vody se narazilo 
v hloubce 29 m. Čerpací zkouška vykázala 20 l/s, ale kvalita 
vody byla nevyhovující pro vysoký obsah železa a odbourá-
ní tohoto prvku bylo v tehdejší době obtížně řešitelné.
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V šedesátých letech se znovu projevil nedostatek pitné 
vody ve Šternberku způsobený nejen nárůstem počtu 
obyvatel, ale také díky rozšiřujícímu se průmyslu, proto 
bylo vybudováno nové prameniště v katastru Moravské 
Huzové západním směrem, několik set metrů od stá-
vajícího prameniště. Byly vyvrtány tři nové vrty, jeden 
vrt se po krátké době musel odstavit, protože se zaplnil 
pískem. Další dva vrty měly po určitou dobu vodu nezá-
vadnou, ale po dvou letech se kvalita vody zhoršila. 
V osmdesátých letech bylo prameniště odstaveno a při-
vaděč do Šternberka byl napojen na studnu R, v pra-
meništi Štěpánov, sloužící pro zásobování Olomouce.  
Stávající prameniště v Moravské Huzové bylo napoje-
no na přivaděč do Olomouce, které se v současné době 
upravuje v rekonstruované úpravně vody v Černovíře.

Vodní zdroj Krakořice

Pro zlepšení vodních poměrů byla jako další zdroj vy-
hlédnuta železnorudná šachta Jiří-Hugo v katastrálním 
území Řídeč, které má vodu vysoké kvality s hlubinným 
oběhem a dlouhodobým kontaktem s bohatým mine-
ralizačním prostředím, kterým jsou vápence, tufy a tu-
fity. Čerpací stanice byla vybudována nad těžní jámou, 
v roce 1965 byly provedeny čerpací zkoušky.
K čerpání vody byly namontovány dva kusy ponorných 
čerpadel. Vydatnost tohoto zdroje je 20 l/s. Voda je čer-
pána do vodojemu o objemu 1 000 m3, odtud vytéká 
gravitací do vodojemu v Tolstého ulici ve Šternberku. 
Na tomto přivaděči je napojena obec Krakořice.

Těžní jáma byla stavebně upravena pro instalaci čer-
padel, byla vybudována čerpací stanice, výtlačný řad 
s vodojemem v Tolstého ulici o objemu 700 m3 a odtud  
napojení na stávající trubní síť a propojení s vodojemem 
Ořechová.
Zajímavostí je, že původní stavba vodovodu v letech 
1898–1899 v Moravské Huzové včetně čerpací stanice, 
filtračního zařízení, výstroje, celkové vodovodní sítě 
v délce 42 kilometrů a dvou vodojemů trvala dva roky, 
kdežto stavba čerpací stanice a výstroje šachty, dále 
přečerpávací stanice a vodojem v Tolstého ulici a dva 
menší vodojemy, které byly schváleny roku 1950, trvaly 
10 let.

I přesto, že byly uváděny do provozu stále nové zdroje pitné 
vody, docházelo k častým výpadkům v zásobování vodou. Bylo 
to způsobeno dvěma faktory, velká ztráta vody v trubní síti a dru-
hým faktorem byla státem dotovaná cena vody. 
Začátkem 90. let končí období státem řízeného vodárenství 
a tato činnost přechází po dlouhých letech do správy měst 
a obcí. Voda se stává velmi ceněným zbožím a vyžaduje velkou 
péči, zdroje se musí proto chránit. V této době byla založena  
Vodohospodářská společnost Sitka, s.r.o.
V současné době využívá společnost Sitka k zásobování města 
pitnou vodou ty zdroje, které jsou podzemní a splňují všech-
ny podmínky stanovené v normě pro pitnou vodu bez jakéko-
liv úpravy, pouze v ojedinělých případech je voda preventivně 
chlorována.
1. Horní huť – důlní šachta,  
vydatnost max. 18 l/s, povolené množství 18 l/s
2. Krakořice – důlní šachta,  
vydatnost max. 20 l/s, povolené množství 10 l/s
3. Otýlie – důlní štola,  
vydatnost max. 8 l/s, povolené množství 8 l/s

Z těchto zdrojů je voda čerpána přes vodovodní síť do vodo-
jemů, které jsou umístěny v různých výškových tlakových pás-
mech (5 pásem).
Vodojemů pro město Šternberk je celkem šest a jsou to:
1. vodojem Krakořice objem 1 000 m3

2. vodojem Ořechová objem 800 m3

3. vodojem Tolstého objem 700 m3

4. vodojem Na Stráni objem 200 m3

5. vodojem Jesenická objem 120 m3

6. vodojem Depo objem 100 m3

Délka vodovodních sítí 59 777 m
Délka vodovodních přivaděčů   6 955,6 m
Počet obyvatel 13 199 osob
Počet zásobovaných obyvatel 12 840 osob
Počet vodovodních přípojek 2 443 ks

Vodní zdroj Horní huť

Výměna nadzemního hydrantu

vodojem v ulici Tolstého

vodojem v ulici Jesenická

čerpací stanice Ořechová
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Nový zdroj pitné vody v Moravské Huzové
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 Kanalizace a ČOV Šternberk 
 
Stoková síť ve Šternberku je převážně jednotná, spádová, dimenzovaná na 15 min. déšť o intenzitě 126 l . s-1/ha  
o periodicitě 1,0. Odvodňované území lze v zásadě rozdělit na dvě části, a to levobřežní a pravobřežní. Stoková síť 
byla budována v několika základních etapách. 

I. etapa – do roku 1950 – jako drenážní a dešťová kanalizace pro odvodnění zastavovaných pozemků
II. etapa – od roku 1950 do roku 1965 – jako jednotná kanalizace pro odvod dešťových i splaškových vod
III. etapa od roku 1965 – generální řešení kanalizace města Šternberk v návaznosti na výstavbu ČOV
IV. etapa – v roce 2010 – dokončení výstavby kanalizace ve městě Šternberk

Počet trvale bydlících obyvatel: 13 199 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 12 604 osob
Délka stokové sítě: 52 719 m
Počet kanalizačních přípojek:   2 139 ks
Počet čerpacích stanic:         7 ks

LEGENDA:

SŠTOLA

STUDNA

ZEMNÍ VODOJEM

TLAKOVÁ PÁSMA: OBJEKTY:

TLAKOVÉ PÁSMO I

TLAKOVÉ PÁSMO Ia

TLAKOVÉ PÁSMO II

TLAKOVÉ PÁSMO IIa

TLAKOVÉ PÁSMO IIb

TLAKOVÉ PÁSMO III

TLAKOVÉ PÁSMO IIIa

PŘIVÁDĚCÍ ŘADY

SITUACE TLAKOVÝCH PÁSEM
VODOVODNÍ SÍTĚ MĚSTA ŠTERNBERK

LEGENDA:

SŠTOLA

STUDNA

ZEMNÍ VODOJEM

TLAKOVÁ PÁSMA: OBJEKTY:

TLAKOVÉ PÁSMO I

TLAKOVÉ PÁSMO Ia

TLAKOVÉ PÁSMO II

TLAKOVÉ PÁSMO IIa

TLAKOVÉ PÁSMO IIb

TLAKOVÉ PÁSMO III

TLAKOVÉ PÁSMO IIIa

PŘIVÁDĚCÍ ŘADY

SITUACE TLAKOVÝCH PÁSEM
VODOVODNÍ SÍTĚ MĚSTA ŠTERNBERK

ČOV Šternberk
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dešťové zdrže o průměru 15 m. Ostatní dešťové vody 
v množství 69 l/s jsou svedeny přes měrný objekt do toku 
Sitky.
Biologický stupeň je dimenzován na Q = 24–101 l/s 
a Qmax = 136,4 l/s. Sestává ze dvou aktivačních nádrží 
o celkovém objemu 4500 m3, která jsou provzdušňovány 
jemnobublinnou aerací s nitrifikací a denitrifikací. Odtud 
voda odtéká do dosazovací nádrže o průměru 27 m.
Vratný aktivovaný kal je čerpán zpět do aktivační nádr-
že samostatnými čerpadly. Z dosazovací nádrže odtéká 
vyčištěná odpadní voda přes rozdělovací objekt do dvou 
dosazovacích nádrží o průměru 17,5 m a 21 m, kde do-
jde k zachycení chemického kalu vzniklého po dávkování  
síranu železitého.
Kal z těchto nádrží je čerpán šnekovými čerpadly na pří-
tok čistírny a přes usazovací nádrže se dostane do kalové-
ho hospodářství čistírny. Vyčištěná odpadní voda násled-
ně odteče přes měrný objekt do toku Sitky.
Stabilizovaný kal ze dvou nadzemních nádrží o celkovém 
objemu 4 180 m3 je čerpán do lisovny, kde na pásovém 
lisu dojde k jeho odvodnění. Kal je dále zpracováván kom-
postací u externí firmy.

Základní údaje o vodním recipientu  
pro vypouštěné vody z ČOV
Recipient:  vodní tok Sitka
Číslo hydrologického pořadí:  4-10-03-071
Identifikátor toku:  10100114
Správce toku:  Povodí Moravy, s.p.
Q355:  49 l . s-1, 
Kvalita při Q355:  BSK5 = 1,8 mg . l-1; CHSK (Cr) = 11,4 mg . l-1 
NL = 5,0 mg . l-1; Nanorg = 2,6 mg . l-1; Pc = 0,1 mg . l-1

 Kanalizace Krakořice

Malá vesnička se rozkládá asi 3 km severozápadně 
od Šternberka na přechodu z hanácké roviny k prvním 
výběžkům Nízkého Jeseníku při silnici ze Šternberka do 
Rýmařova. Okolní kopce dosahují výšky kolem 300 m n. 
m., nejvyšší je Lískovec (337 m n. m.). V obci není žádný 
průmysl, pouze drobní podnikatelé a živnostníci, jejichž 
provoz neklade žádné zvláštní nároky na kvalitu odpad-
ních vod. 

Kanalizace řeší odkanalizování celé obce a je tvořena 
centrální stokou a vedlejšími stokovými větvemi. Tyto 
jsou napojeny do centrální stoky, která ústí do čerpací 
stanice ČS 1. Ta odvádí splaškové vody přes kanalizaci 
v Babicích a Lužicích na ČOV Šternberk. Oddílná stoková 
síť splaškové kanalizace byla vybudována v roce 2010.

Počet trvale bydlících obyvatel: 95 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 92 osob
Délka stokové sítě: 2 199 m
Počet kanalizačních přípojek: 30 ks
Počet čerpacích stanic: 2 ks

 Kanalizace Lužice 

Obec Lužice patří územně do okresu Olomouc. Rozkládá 
se asi patnáct kilometrů severně od centra Olomouce 
a tři kilometry západně od města Šternberk. Tato část 
střední Moravy se historicky a etnograficky nazývá 
Haná. V obci není žádný průmysl, pouze drobní pod-
nikatelé a živnostníci, jejichž provoz neklade žádné 
zvláštní nároky na kvalitu odpadních vod. Kanalizace 
řeší odkanalizování celé obce a je tvořena centrální sto-
kou a vedlejšími stokovými větvemi. Oddílná stoková síť 
byla vybudována v roce 2010, celý systém je zakončen 
ČS a výtlakem na ČOV Šternberk.

Počet trvale bydlících obyvatel: 322 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 293 osob
Délka stokové sítě: 4 465 m
Počet kanalizačních přípojek: 98 ks
Počet čerpacích stanic: 3 ks

 Kanalizace Babice 

Obec Babice se nachází severozápadně od města Štern-
berk. V obci není žádný průmysl, pouze drobní podnika-
telé a živnostníci, jejichž provoz neklade žádné zvláštní 
nároky na kvalitu odpadních vod. Kanalizace řeší odka-
nalizování celé obce Babice přes kanalizaci obce Lužice 
na ČOV Šternberk. Kanalizace je oddílná, vybudována 
byla v roce 2010 a celý systém je zakončen výtlakem do 
kanalizace obce Lužice.

Počet trvale bydlících obyvatel: 456 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 433 osob
Délka stokové sítě: 6 938 m
Počet kanalizačních přípojek: 134  ks
Počet čerpacích stanic: 4 ks

Do stokové sítě města Šternberk jsou gravitačně přivádě-
ny také splaškové vody z místní části Dolní Žleb a tlako-
vě splaškové vody z obce Hlásnice, místní část Krakořice 
a obcí Babice a Lužice.

Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1968. V roce 
1994  proběhla 1. rekonstrukce (doplnění usazovací a do-
sazovací nádrže, nové biologické aktivace). V roce 2009 
proběhla 2. rekonstrukce a rozsáhlejší dostavba (nová 
aktivační a dosazovací nádrž). Důvodem rekonstrukce  
je stále přísnější legislativa pro vypouštění čištěných od-
padních vod.

ČOV Šternberk je zmodernizována jako mechanicko- 
-biologická, s odstraňováním fosforu a má kapacitu 
18 000 EO. Po případném doplnění dmychadel a jem-
nobublinných elementů je možno na čistírnu přivést až 
25 000 EO. Odpadní vody sestávají z vod obyvatelstva, 
průmyslové sféry a sféry zdravotnických zařízení, případ-
ně vody srážkové.

Odpadní vody přitékají hlavní kmenovou stokou „A“, která 
vede podél toku Sitky od města Šternberk. Před vtokem 
na ČOV je vybudován na hlavním přivaděči obtokový ob-
jekt s výústí do toku Sitky. Kapacita přívodního potrubí 
bezpečně přivede na ČOV vypočtené max. množství od-
padní vody 205 l/s.
Přes lapák písku a štěrku, přes hrubé česle natéká voda do 
šnekové čerpací stanice. Do tohoto objektu jsou  přivedeny 
splaškové vody z tlakových kanalizací připojených okolních 
obcí. Dále teče odpadní voda na jemné česle do lapáku 
jemného písku, přes rozdělovací šachtu do usazovací ná-
drže o průměru 15 m, při průtoku nad 96 l/s do kruhové  

schéma ČOV Šternberk
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Vodovod Babice – Lužice

V důsledku přetrvávajících problémů s kvalitní pitnou 
vodou se rozhodly obce Babice a Lužice v roce 1927 vy-
pracovat vodovodní projekt. Oslovena byla fi rma  „Nord-
böhmische Wasserbaugesellschaft“ z Ústí nad Labem. 
Jako zdroj vody byla vybrána stará důlní štola Kamínka 
s vydatností 2 l/s. Voda byla chemicky a bakteriologicky 
prozkoumána a byla uznána za pitnou.
Projekční fi rma navrhla odvod jímané vody ocelovým 
potrubím DN 60 do společného vodojemu. Vodojem 
byl navržen jako železobetonový dvoukomorový o kru-
hovém půdorysu, vnitřním průměru každé komory 5 m 
a obsahu 100 m3, který slouží k zásobení obcí Babic 
i Lužic. Z tohoto vodojemu jsou pak následně samostat-
nými přivádějícími řady zásobeny zmíněné obce. Pro za-
jímavost náklady v tehdejší době činily 420 000 Kč pro 
obec Babice a 580 000 Kč pro obec Lužice. Vodovod byl 
zprovozněn v roce 1930.

Délka vodovodních sítí:
Obec Babice: 3 074,7 m vod. sítí
Počet zásobovaných obyvatel: 454 osob
Počet vodovodních přípojek: 133 ks 
Obec Lužice: 6 697 m vod. sítí
Počet zásobovaných obyvatel: 350 osob
Počet vodovodních přípojek: 118 ks

 Vodovod Hlásnice

Zastupitelstvo obce Hlásnice podalo dne 11. října 1921 
u mor. slez. hor. hejtmanství žádost o propůjčení důl-
ních vod ze štoly Otilie v Chabičově za účelem zřízení 
obecního vodovodu. Tomuto bylo vyhověno a v roce 
1925 byl vybudován obecní vodovod. 
Do obce Hlásnice se voda čerpala gravitačním čerpa-
dlem Lambach, lidově nazývaným trkač, které k poho-
nu používá kinetické energie proudící vody za určitého 
výškového rozdílu mezi vtokem vody do potrubí a výto-
kem, kde je nainstalováno čerpadlo. Uzavřením proudí-
cí vody zpětnou klapkou dojde k rázu a část vody nate-
če do výtlačného potrubí a dále do vodojemu a ostatní 
větší část vody odteče bez užitku do odpadu. Tohoto, 
byť nehospodárného čerpání se používalo a někde pou-
žívá, kde není přípojka elektrické energie. Vybudováním 
elektrické přípojky v roce 1959 bylo mechanické čerpa-
dlo nahrazeno ponorným. 
Voda byla dopravována do vodojemu vybudovaného 
nad obcí o obsahu 50 m3 a poté gravitačně rozváděna 
zásobovacím řadem do obce.

Délka přivaděče: 490 m
Rozvodná síť: 2 225 m
Počet bydlících: 211 osob
Počet připojených na vodovod: 211 osob
Počet vodovodních přípojek: 80 ks

Kanalizace Hlásnice

Vesnice Hlásnice patří do dřívějšího okresu Olomouc 
a náleží pod Olomoucký kraj. Příslušnou obcí s rozšíře-
nou působností je město Šternberk. Obec Hlásnice se 
rozkládá asi tři kilometry severně od města Šternberk. 
Hlásnice je charakterizována jako zemědělská obec 
s poměrně velkou plochou orné půdy. V obci není žádný 
průmysl, pouze drobní podnikatelé a živnostníci, jejichž 
provoz neklade žádné zvláštní nároky na kvalitu odpad-
ních vod. 
Kanalizace řeší odkanalizování celé obce na ČOV Štern-
berk. Je tvořena centrálními stokami a vedlejšími sto-
kovými větvemi. Centrální stoky jsou svedeny do tří 
čerpacích stanic. Splašková kanalizace byla vybudována 
v roce 2010.

Počet trvale bydlících obyvatel: 211 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 196 osob
Délka stokové sítě: 3 954 m
Počet kanalizačních přípojek: 172 ks
Počet čerpacích stanic: 3 ks

vodojem Babice – Lužice

vodojem Babice – Lužice

vodojem Hlásnice

trkač Hlásnice

pr
am

en
iš

tě
 K

am
ín

ka



20 21

Na úpatí jesenických výběžků leží v úvalu tři osady: 
Řídeč, Komárov, Mladějovice, které trpěly mnoho let 
velkým nedostatkem vody pitné. Zásobování vodou se 
dělo ve všech třech zmíněných osadách částečně pri-
mitivně zřízenými domácími studnami, z větší části po-
tom z místního potoka, zvaného Řídečský. Podle směr-
nic, dodaných Zemským úřadem v Brně, byl předložen 

Délky vodovodních sítí:
Obec Řídeč:
Počet bydlících obyvatel: 196 osob
Počet zásobovaných obyvatel: 196 osob
Počet vodovodních přípojek: 73 ks
Obec Komárov: 1 668 m
Počet bydlících obyvatel: 167 osob
Počet zásobovaných obyvatel: 167 osob
Počet vodovodních přípojek: 58 ks
Obec Mladějovice: 6 349 m
Počet bydlících obyvatel: 687 osob
Počet zásobovaných obyvatel: 687 osob
Počet vodovodních přípojek: 176 ks

projekt vodovodu vypracováný Severočeskou společ-
ností pro vodní stavby v Ústí nad Labem. Dne 28. června 
1929 zažádal přípravný výbor pro stavbu skupinového 
vodovodu v obcích Mladějovice, Komárov, Řídeč o udě-
lení vodoprávního povolení ke zřízení vodovodu za úče-
lem zásobování obcí.
Vodovod byl uveden do provozu v roce 1932, kolauda-
ce proběhla 28. 11. 1933. Celé schvalovací řízení bylo 
ukončeno Zemským úřadem v Brně 9. 9. 1938. Celkové 
náklady na stavbu celého vodovodu činily tehdejších 
1 027 598 Kč.
Jako vodárenských zdrojů bylo využito staré důlní dílo 
nad obcí Řídeč, zvané „Lední pramen“ a „Psí pramen“. 
Lední pramen měl vydatnost 3,2 l/sec a Psí pramen 
0,64 l/sec. Takové množství je ovlivňováno srážkovou 
činností, ale postačuje pro pokrytí spotřeby v tomto 
vodovodu. Voda teče gravitací do vodojemu o objemu 
75 m3, odtud přes obce Řídeč a Komárov do Mladějovic 
litinovým potrubím, které je ukončeno vyrovnávacím 
vodojemem o objemu 40 m3.

Skupinový vodovod Mladějovice, Komárov, Řídeč

V roce 2007 byla v obci Komárov vybudována armatur-
ní šachta, do které byl osazen redukční ventil CLA-Val. 
V důsledku toho byl provozní tlak za ventilem upra-
ven z 0,53 MPA na výstupní tlak 0,25 MPA, čímž došlo 
ke zmírnění namáhání materiálu vodovodního potrubí 
v obci Komárov a Mladějovice.

vodojem Mladějovice

vodojem Řídeč

vodojem Mladějovice, řez

situace vodovodu Mladějovice, Komárov, Řídeč
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 Kanalizace Řídeč

Řídeč leží 6 km severozápadním směrem od města 
Šternberk. Je to malá, původně hornická obec na úpa-
tí jižních vrcholků Nízkého Jeseníku a u jihozápadního 
okraje přírodního parku Sovinecko. Obec je součástí 
okresu Olomouc a náleží pod Olomoucký kraj. Přísluš-
nou obcí s rozšířenou působností je město Šternberk. 
V obci existuje poměrně malá hospodářská a výrobní 
činnost, která neklade žádné zvláštní nároky na kvalitu 
odpadních vod. Kanalizace Řídeč je součástí kanalizace 
svazku obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč. Vybudována 
byla v roce 2004 a odvádí splaškové vody přes stokovou 
síť obce Komárov a Mladějovice na ČOV Mladějovice.

Počet trvale bydlících obyvatel: 196 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 143 osob
Délka stokové sítě: 3 224 m
Počet kanalizačních přípojek: 61 ks

 Vodovod Dalov

Vodním zdrojem je vrtaná studna o průměru 218 mm 
a hloubce 100 m. Vydatnost činí 2 l/s, povolený odběr 
je 1 l/s. Voda vyhovuje normě pro pitnou vodu, jen 
zvýšený obsah radonu je nutno odstraňovat aerační 
věží, která je vysoká 2,8 m a průřez má 400 x 400 mm 
a je vyplněna vlnitými PE deskami, případné nečistoty 
se odstraňují na jednostupňové fi ltraci bez regulace. 
Dále je voda svedena gravitačně do vodojemu o objemu 
100 m3. Celý provoz je řízen automaticky od hladin ve 
studni a vodojemu. Maximální výkon úpravny je 2 l/s.

Délka trubní sítě: 2 630 m
Počet obyvatel: 312 osob
Počet zásobovaných obyvatel: 293 osob
Počet vodovodních přípojek: 71 ks

Mladějovice leží v podhůří Nízkého Jeseníku asi 6 km 
severozápadně od Šternberka. Obec je součástí okre-
su Olomouc a náleží pod Olomoucký kraj. Přísluš-
nou obcí s rozšířenou působností je město Šternberk. 
V obci existuje poměrně malá hospodářská a výrobní 
činnost, která neklade žádné zvláštní nároky na kvali-
tu odpadních vod. Kanalizace Mladějovice je součástí 
kanalizace svazku obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč. 
Vybudována byla v roce 2004, zakončena je ČOV Mla-
dějovice. V roce 2011 byla vybudována stoka U školky 
a U rybníka.

Počet trvale bydlících obyvatel: 687 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 680 osob
Délka stokové sítě: 4 250 m
Počet kanalizačních přípojek: 76 ks
Počet čerpacích stanic: 5 ks

Čistírna je mechanicko-biologická a slouží pro svazek 
obcí Řídeč, Komárov a Mladějovice. Kapacita je 1 272 EO. 
Povolené množství vypouštěných vod 85 000 m3 za rok. 
Stoková síť je spádová. Zkušební provoz byl zahájen 
v říjnu 2004.

 Kanalizace Komárov

Komárov leží asi 6 km severně od Šternberka v nadmoř-
ské výšce 261 m n. m. Poměrně malé katastrální území 
se rozkládá na přechodu hanácké roviny v pahorkatinu 
Nízkého Jeseníku. Obec je součástí okresu Olomouc a ná-
leží pod Olomoucký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou 
působností je město Šternberk. V obci existuje poměrně 
malá hospodářská a výrobní činnost, která neklade žád-
né zvláštní nároky na kvalitu odpadních vod. Kanalizace 
Komárov je součástí kanalizace svazku obcí Mladějovice, 
Komárov a Řídeč. Vybudována byla v roce 2004 a odvádí 
splaškové vody na ČOV Mladějovice.

Počet trvale bydlících obyvatel: 167 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 163 osob
Délka stokové sítě: 1 865 m
Počet kanalizačních přípojek: 55 ks
Počet čerpacích stanic: 1 ks

Surové splašky jsou kanalizačním sběračem přivedeny 
do venkovní čerpací stanice, ze které jsou přečerpány 
do žlabu strojně stíraných česlí v budově čistírny. Voda 
natéká do čistírny přes lapák písku. Čistírna má dvě jed-
notky, z nichž každá obsahuje selektor, aktivační a dosa-
zovací nádrž. K dodávce vzduchu do aktivačních nádrží 
slouží dmychadla a jemnobublinná areace. Na soutoku 
čištěné vody z obou dosazovacích nádrží je osazeno 
měření průtoku.
Kalové hospodářství je tvořeno pouze uskladňovací 
a stabilizační nádrží. Kal je odvodňován v kontejnerech 
nebo na čistírně ve Šternberku. 
Recipient je tok Zlatá Kačena.

Kanalizace a ČOV Mladějovice

 Vodovod Chabičov

Projekt pro obec Chabičov a kolonii Levin byl zpracován 
ve Vídni v dubnu 1905, vodovod byl vybudován v roce 
1921.
Vodní zdroj se nachází nad obcí a sestává ze dvou kusů 
revizních šachet a jedné sběrné jímky. Do revizních ša-
chet ústí jímací zářezy s vydatností 0,5 l/s. Voda je jímána 
do vodojemu o objemu 20 m3. Do spotřebiště odtéká 
gravitačně. Pro velmi dobrou kvalitu nevyžaduje žádnou 
další úpravu.

Délka přivaděče: 1 626 m
Délka vodovodní sítě: 1 205 m
Počet obyvatel: 137 osob
Počet zásobovaných obyvatel: 137 osob
Počet vodovodních přípojek: 47 ks

ČOV Mladějovice
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vodojem Chabičov Kanalizace Řídeč
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Vodním zdrojem pro tyto 
obce je studna R v prameniš-
ti Vodohospodářské společ-
nosti v Olomouci. Původně 
byl štěpánovský vodovod na-
pojen na přivaděč DN 500 do 
Olomouce přes automatic-
kou tlakovou čerpací stanici 
v místní části Benátky bez vo-
dojemu. Při každém výpad-
ku elektrického proudu byla 
obec za velmi krátkou dobu 
bez vody. Proto se provedlo 
připojení tohoto vodovodu 
na šternberské výtlačné po-

trubí DN 300 a tím vodovod získal kapacitu vodojemu 
v Tolstého ulici ve Šternberku. Protože se odstranilo kolí-
sání tlaku v trubní síti, snížil se i počet poruch na potrubí 
a dodávka vody se stala pravidelnou a bez přerušování.

Výstavba vodovodu byla zahájena v roce 1973, 1. etapa
byla dokončena v roce 1975. 2. etapa byla zahájena 
v roce 1981 a rozšířila vodovodní síť v obci Štěpánov, 
3. etapa pokračovala připojením obce Liboš a místní 
části Březce, v roce 2007 byla výstavba dokončena při-
pojením místní části Benátky. 
Obec Moravská Huzová byla již dříve připojená na vý-
tlačný řad DN 300 do Šternberka.

Délky trubních sítí v obcích:
Štěpánov, Březce, Benátky, Březce 12 780 m
Obce Liboš a Krnov 2 862 m
Počet obyvatel bydlících v těchto obcích 3 731 osob
Počet zásobovaných obyvatel 2 450 osob
Počet vodovodních přípojek 569 ks

Vodovod Moravská Huzová
Délka vodovodní sítě 1 136 m
Počet obyvatel 332 osob
Počet zásobovaných obyvatel 101 osob
Počet vodovodních přípojek 30 ks

Kanalizace a ČOV Štěpánov, 
Benátky, Březce

Obec Štěpánov leží v severní části rovinaté Hané v nad-
mořské výšce 224 m n. m., přibližně 10 km od města 
Olomouce a Šternberka. Jde o jednu z největších a nej-
významnějších hanáckých vesnic liniového typu v dél-
ce 5 km. S ní tvoří jeden celek další přidružené části 
obce, a to Benátky, Březce, Moravská Huzová a Stádlo. 
Části Moravská Huzová a Stádlo nemají vybudovanou 
splaškovou kanalizaci. Obec Štěpánov náleží pod Olo-
moucký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je 
město Olomouc. Na jihu sousedí s Olomoucí, na výcho-
dě se Šternberkem, na severu s Uničovem a na západě 
s Litovlí. Obec se nachází na rovinatém území a splaško-
vé vody jsou odváděny oddílnou tlakovou sítí na ČOV 
Štěpánov. Tlaková síť včetně ČOV byla dobudována 
v roce 2006.

Počet trvale bydlících obyvatel: 3 435 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 2 332 osob
Délka stokové sítě: 12 499 m
Počet kanalizačních přípojek: 659 ks
Počet čerpacích stanic 149 ks

ČOV ve Štěpánově byla dostavěna a uvedena do provozu
v roce 2006 s kapacitou 3 175 EO, jako mechanicko-
biologická s povoleným množstvím vypouštěných 
odpadních vod 155 000 m3/rok. Na čistírnu přitéká od-
padní voda z tlakové kanalizace obcí Štěpánov (místní 
části Březce, Benátky) a Liboš. Připravuje se odkanalizo-
vání místních částí  Moravská Huzová, Stádlo a Krnov.
Odpadní voda přitéká přes rozdělovací a soutokovou 
šachtu tlakové kanalizace před budovou čistírny do 
prostoru  strojních jemných česlí. Za česlemi je umís-
těn lapák písku. Biologické čištění začíná nátokem vody 
do míchané denitrifi kační nádrže a odtud do dvou ak-
tivačních nádrží. Aktivační nádrž je provzdušňována 

aeračními elementy. Dodávku vzduchu zajišťují dmycha-
dla. Dosazovací nádrž je stíraná kruhová a voda z ní teče 
přes měrný objekt do toku.
Přebytečný kal je odvodněn na zahušťovacím pásovém 
lisu a takto zahuštěný se po stabilizaci převáží tekutý na 
lis do ČOV Šternberk.
Recipient je tok Oskava.

ČOV Štěpánov

ČOV Štěpánov

ČOV Štěpánov

Vodovod Štěpánov, 
Liboš a  místní části 
Moravská Huzová, Březce, 
Krnov a Benátky
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 Vodovod Újezd a místní 
 část Rybníček a Haukovice

V listopadu roku 2000 byla zpracovaná společností 
Vodis, s.r.o., Olomouc, projektová dokumentace na vý-
stavbu vodovodu Újezd. V lednu 2005 byl vodovod zko-
laudován a uveden do provozu.
Vodárenským zdrojem pro tyto obce je studna v prame-
ništi Haukovice, která je majetkem města Uničov a slouží 
rovněž jako vodárenský zdroj pro toto město. Je to zdroj 
s velmi dobrou kvalitou vody, nevyžadující další úpravy. 
Je to voda krasová z vápencového podzemního útva-
ru, která při odstaveném čerpání volně vytéká do teré-
nu. Na tento zdroj jsou připojeny obce Uničov, Paseka 
a později i obec Újezd. Voda je čerpána do věžového 
vodojemu o objemu 150 m3, který je umístěn v místní 
části Haukovice a odtud je voda gravitačně rozváděna 
do spotřebiště.

Délky vodovodních sítí:
Újezd,  Haukovice,  Rybníček: 12 545 m
Přivaděč Újezd: 661 m
Počet obyvatel: 1 398 osob
Počet zásobovaných obyvatel: 873 osob
Počet vodovodních přípojek: 268 ks

Kanalizace Újezd

Samostatná obec Újezd se nachází na území okresu 
Olomouc a náleží pod Olomoucký kraj. Příslušnou obcí 
s rozšířenou působností je město Uničov. Obec Újezd 
se rozkládá asi jedenáct kilometrů severně od města 
Šternberk  a pět kilometrů východně od města Uničov. 
Újezd se dále dělí na tři části – Újezd, Rybníček a Hauko-
vice. V obci se převážně zachoval charakter i urbanistic-
ká struktura původních selských stavení. Dominující je 
v obci zemědělská výroba, ale došlo i k oživení řemesel 
a různých podnikatelských aktivit. Hospodářská a vý-
robní činnost neklade žádné zvláštní nároky na kvalitu 
odpadních vod. Tlaková kanalizace byla dobudována 
v roce 2003 a ukončena je čistírnou odpadních vod 
umístěnou jižně pod obcí.

Počet trvale bydlících obyvatel: 1 398 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti:  1 335 osob
Délka stokové sítě: 12 852 m
Počet kanalizačních přípojek: 403 ks
Počet čerpacích stanic: 403 ks  

Kanalizační čistírna Újezd u Uničova je mechanicko-
biologická. Kanalizace je oddílná tlaková. Stavba čistírny 

 Kanalizace Liboš

Obec Liboš se nachází v úrodné rovině střední Hané 
mezi městy Šternberk, Litovel, Uničov, asi 12 km severo-
západně od Olomouce v nadmořské výšce 222 m n. m. 
K Liboši se 180 usedlostmi dnes patří osada Krnov s 36 
domy. Stavebně je obec téměř spojena se Štěpánovem, 
se kterým ji dělí říčka Oskava. Území Liboše o rozloze 
357 ha zvolna přechází ve své okrajové části Krnov do 
krajinné chráněné oblasti Litovelské Pomoraví. Vesnice 
Liboš patří administrativně pod okres Olomouc a náleží 
pod Olomoucký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou pů-
sobností je město Olomouc. Kanalizace byla budována 
v letech 1999 až 2002 jako kanalizace tlaková a zaústěna 
je do kanalizačního systému obce Štěpánov.

Počet trvale bydlících obyvatel: 541 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti:  508 osob
Délka stokové sítě: 2 862 m
Počet kanalizačních přípojek: 151 ks
Počet čerpacích stanic: 147 ks

a kanalizace byla realizována v letech 2001 až 2004. 
Kapacita ČOV je dimenzována na 1 584 EO, povolené 
množství vypouštěných vod je 66 400 m3/rok.
Výtlak–přítok na čistírnu je zaústěn do vertikální pro-
vzdušňované nádrže, kde dochází k uvolnění plynů. Přes 
stírané síto a lapák písku do selektoru. Oběhová aktivační 
nádrž je vybavena jemnobublinnou areací a míchadlem. 
Dosazovací nádrž je uprostřed čistírny. Voda pak odtéká 
přes měrný objekt do toku. Vratný kal se vrací do aktiva-
ce čerpadlem. Přebytečný kal se napouští do stabilizační 
nádrže kalu. Kal je odvodňován ve dvou kontejnerech, 
v případě nutnosti je odvážen k vylisování na čistírnu 
do Šternberka.
Recipient je tok Teplička.

ČOV Újezd

vodojem Haukovice

ČOV Újezd

ČOV Újezd

 Kanalizace Liboš
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 Vodovod Paseka

Obec trpěla stálým nedostatkem vody, obzvláště v se-
verní a východní části, studny soukromé i veřejné měly 
zdravotně závadné vody. Po zvážení nepříznivého stavu 
se rozhodla rada MNV v Pasece vybudovat svépomocí 
vodovod v obci. V únoru 1972 byl pověřen Agroprojekt 
v Olomouci k vypracování projektového úkolu. Na zákla-
dě schváleného projektu bylo vypracováno v březnu 
1973 souhrnné projektové řešení vodovodu. Generál-
ním projektantem byla Sigma Engineering v Olomouci.
Výstavba paseckého vodovodu byla prováděna v akci 
„Z“ nákladem 6 000 000 Kč, akce byla dokončena v roce 
1978. Jako vodárenského zdroje bylo využito studny 
v prameništi Haukovice, která sloužila jako vodárenský 
zdroj pro město Uničov. V této studni byla umístěna 
dvě ponorná čerpadla. Trubní síť je zhotovena z tlako-
vého PE včetně přípojek, hlavní výtlačný řad je zakon-
čený dvoukomorovým zemním vodojemem o objemu 
200 m3. Pro horní část obce Paseka, která je řídce osídle-
ná, byla postavena tlaková zrychlovací čerpací stanice.

Délka vodovodní sítě 7 943 m
Počet obyvatel 1 289 osob
Počet zásobovaných obyvatel 1 146 osob
Počet přípojek 297 ks

Kanalizace a ČOV Paseka

Paseka se nachází v okrese Olomouc, kraj Olomoucký. 
Obec Paseka tvoří vstupní bránu Jeseníků. Nejbližší 
města Uničov a Šternberk jsou vzdálena každé 10 km. 
Obec patří do Mikroregionu Uničovsko. Příslušnou obcí 
s rozšířenou působností je město Uničov. V obci není 
žádný větší průmysl, pouze drobní podnikatelé a živ-
nostníci, jejichž provoz neklade žádné zvláštní nároky 
na kvalitu odpadních vod. Stoková síť v Pasece je jed-
notná a má dvě kmenové stoky. Stoka „A“ kopíruje levo-
břežní část místní vodoteče Teplička, stoka „B“ kopíruje 
její pravobřežní část. Kanalizační síť v Pasece společně 
s čistírnou odpadních vod byla vybudována v 70. letech 
minulého století. Kanalizace je spádová a vyústěna je na 
čistírnu odpadních vod. Nově dobudovaná kanalizace 
kopíruje výstavbu v obci.

Počet trvale bydlících obyvatel: 1 289 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 1 043 osob
Délka stokové sítě: 7 386 m
Počet kanalizačních přípojek:     260 ks

Čistírna je mechanicko-biologická dimenzovaná pro 
1 200 EO. Čistírna byla společně s kanalizací postavena 
v 70. letech minulého století. Povolené množství vy-
pouštěných vod je 225 000 m3/rok. V současné době je 
zpracován projekt intenzifi kace čistírny. Čistírna se sklá-
dá z biologické jednotky, provozního objektu a kalových 
polí. Kanalizace přivádí všechny vody z obce gravitačně 
na čistírnu. Vstupním objektem jsou ručně stírané česle. 
Přes horizontální lapák písku natéká voda do aktivace, 
kde je voda a aktivní kal provzdušňován turbínou BSK. 
Při dešti je část vody oddělena na dešťovou zdrž. Přes 
dosazovací nádrž a měrný objekt odtéká vyčištěná voda 
do toku. Kal je odvodňován gravitačně na kalových po-
lích. Recipient je tok Huntava.

Protáhlá obec Dlouhá Loučka leží administrativně 
v okrese Olomouc a náleží pod Olomoucký kraj. Přísluš-
nou obcí s rozšířenou působností je město Uničov. Obec 
Dlouhá Loučka se rozkládá asi patnáct kilometrů sever-
ně od města Šternberk, devět kilometrů severovýchod-
ně od města Uničov a čtrnáct kilometrů jihozápadně 
od města Rýmařov. Leží v podhůří Jeseníků na rozhraní 
dvou geologických celků, Českého masivu a Karpatské 
soustavy, v průměrné výšce 268 m n. m. V obci není žád-
ný větší průmysl, pouze drobní podnikatelé a živnost-
níci, jejichž provoz neklade žádné zvláštní nároky na 
kvalitu odpadních vod. Kanalizace v Dlouhé Loučce byla 
budována po etapách v letech 1992 až 2005. Stoková 
síť na většině území obce je jednotná, pouze v částech 
čerpacích stanic jde o kanalizaci oddílnou. Vyústěna je 
na čistírnu odpadních vod Dlouhá Loučka.

Počet trvale bydlících obyvatel: 1 758 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 1 723 osob
Délka stokové sítě: 13 025 m
Počet kanalizačních přípojek: 541 ks
Počet čerpacích stanic: 8 ks

Stavba čistírny byla rozvržena do dvou etap. V 1. etapě, 
která byla zahájena v roce 1995 vybudováním ČOV, se 
vybudovala i část kanalizace. Druhou etapou v roce 1999 
byla kanalizace dobudována. Kapacita ČOV je 2040 EO. 
Povolené množství vypouštěných vod – 85 000 m3/rok. 
Dokončení výstavby čistírny bylo realizováno výstav-
bou zrcadlově umístěné komplexní čistírenské jednot-
ky. Voda se přes jemné česle dostává do čerpací stanice 
splašků. Přes lapák písku teče do rozdělovacího objektu. 
Ten vodu rozdělí na obě stejné části čistírny a natéká do 
míchané oběhové aktivace a přes dosazovací nádrž do 
měrného objektu a do toku. Kal je stabilizován v anae-
robně uskladňovací nádrži. K likvidaci je převážen na čis-
tírnu do Šternberka.
Recipient je vodní tok Oslava.

 Kanalizace a ČOV Dlouhá Loučka

vodojem Paseka

ČOV Paseka
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 Kanalizace 
 a ČOV Plinkout

Plinkout je vesnice, část obce Dlouhá Loučka v okrese
Olomouc. Nachází se asi 2,5 km na severozápad od 
Dlouhé Loučky. V obci není žádný průmysl, pouze drob-
ní podnikatelé a živnostníci, jejichž provoz neklade žád-
né zvláštní nároky na kvalitu odpadních vod. Kanalizace 
v obci Plinkout byla vybudována v letech 2004 až 2005 
jako kanalizace oddílná s vyústěním na čistírně odpad-
ních vod Plinkout.

Počet trvale bydlících obyvatel: 201 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 175 osob
Délka stokové sítě: 2 383 m
Počet kanalizačních přípojek: 67 ks

Čistírna byla uvedena do provozu v roce 2006. Slouží 
jen pro Plinkout – místní část Dlouhé Loučky. Kapaci-
ta je 180 EO a povolené množství vypouštěných od-
padních vod je 13 200 m3/rok. Čerpací jímka splaškové 
vody dopravuje vodu do usazovací a následně do ak-
tivační nádrže. Vzduch je dodáván aeračními elementy. 
Z aktivační nádrže teče voda do dosazovací nádrže 
a přes měrný objekt do toku. Kal je převážen ke stabili-
zaci na čistírnu do Dlouhé Loučky.
Recipient je vodní tok Plinkoutský potok.

 Kanalizace 
 a ČOV Šumvald

Obec Šumvald je součástí okresu Olomouc a náleží 
pod Olomoucký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou pů-
sobností je město Uničov. Obec Šumvald se rozkládá 
asi 23 kilometrů severně od města Šternberk a osm ki-
lometrů severně od města Uničov v nadmořské výšce 
250–280 m n. m. v severní části Hornomoravského úva-
lu. Od severu je obec chráněna prvními výběžky Jese-
níků, z jihu ji lemuje řeka Oskava se soustavou rybníků. 
Šumvald se dále dělí na dvě části – Šumvald a Břeve-
nec. Břevenec leží v nadmořské výšce 310 m n. m. V obci 
není žádný větší průmysl, pouze drobní podnikatelé 
a živnostníci, jejichž provoz neklade žádné zvláštní ná-
roky na kvalitu odpadních vod. Splašková kanalizace 
v Šumvaldě byla budována po etapách od roku 1993. 
První etapa skončila v roce 1997, druhá etapa byla 
ukončena v roce 2008. Nejstarší část kanalizační sítě 
(1993–1997) byla vybudována jako kanalizace jednot-
ná, kanalizace budovaná ve druhé etapě v letech 2005 
až 2008 je vybudována jako oddílná splašková kanaliza-
ce. Vyústěna je na čistírnu odpadních vod Šumvald.

Počet trvale bydlících obyvatel:   1 722 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 1 679 osob
Délka stokové sítě: 13 078 m
Počet kanalizačních přípojek: 472 ks

 Vodovod Domašov 
 u Šternberka 

Geologické podloží v ka-
tastru obce tvoří převážně 
břidlice, které jsou málo 
vydatné na spodní vody, 
proto studny v této lokali-
tě mají velmi malou kapa-
citu. Rovněž kvalita vody 
není dobrá. Prameniště má 
pět studní o celkovém čer-
paném množství 1,56 l/s. 
Jedna z těchto studní byla 
zhotovena v roce 1999 
a výstavba vodovodu do-
končena v roce 2003. Celý 
vodovod je napojen na vo-
dojem typu hydroglobus 
o objemu 100 m3.
Čerpaná voda obsahuje 
železo a mangan, které se 
odstraňují v automatickém 

fi ltračním zařízení, které je umístěno v nové budově 
úpravny vody. Upravená voda se preventivně dezinfi -
kuje chlornanem sodným automatickým dávkovačem. 
Celý provoz úpravny a prameniště je řízen automaticky.

Délka vodovodní sítě 3 677 m
Počet obyvatel 312 osob
Počet zásobovaných obyvatel 312 osob
Počet vodovodních přípojek 71 ks

  
Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod byla za-
hájena v roce 1993 výstavbou gravitační kanalizace 
a čistírnou pro 750 EO. V roce 2008 byl zahájen zkušeb-
ní provoz rozšířené čistírny, na kterou je možno nově 
přivést 2095 EO a současně byla dobudována oddílná 
kanalizace včetně místní části Břevenec. Povolené množ-
ství vypouštěných vod je 125 195 m3/rok.

Čistírna je mechanicko-biologická, samostatnou denitri-
fi kací s oběhovou aktivační nádrží, ve které je osazeno 
jemnobublinné provzdušňování. Voda přitéká přes jem-
né česle a čerpadlem je vedena do lapáku písku a násled-
ně do denitrifi kační nádrže, oběhové aktivace a dosazo-
vací nádrže. Přes měrný objekt pak teče do toku. Aerobní 
stabilizace kalu probíhá v uskladňovací nádrži kalu. 
Kal je vypouštěn do odvodňovacích kontejnerů.
Recipient je vodní tok Oskava.
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Na závěr dva grafy, které vypovídají o ekonomické situaci a vývoji 
společnosti v posledních letech:

Společnost je schopna, při klesajícím počtu zaměstnanců, dosahovat 
vyšších výnosů, provozovat větší a rozsáhlejší majetek. Mezi roky 2009 až 
2011 realizací akce „Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk“ došlo 
k navýšení aktiv v dlouhodobém majetku ze 182 mil. Kč na 309 mil. Kč.

Závěrečné slovo

Práce v oboru vodárenství není lehká. Patří někdy k těm 
méně prestižním, ale je to práce odpovědná, ne vždy tak 
viditelná, to ale znamená, že vše funguje, jak má. Dělají 
ji lidé, kteří mají k vodě vztah, určitě potřebnou erudici, 
někdy je to i jejich koníček, a to je pro společnost, která 
chce být dobrou, moderní a efektivní společností, ne-
zbytné. Jsem rád, že mohu konstatovat, že Vodohospo-
dářská společnost SITKA, s.r.o., takovou společností je.

Přeji společnosti, jejím současným i bývalým zaměst-
nancům, zákazníkům a partnerům zdraví a hodně dal-
ších úspěšných let.

Dovolte mi závěrem poděkovat lidem, kteří se na vzni-
ku této ojedinělé a z mého pohledu potřebné publikace 
podíleli.
Děkuji především panu Jaroslavu Pudelovi, vedoucí-
mu provozu vodovodů společnosti, a panu Arnoštu 
Rotterovi, bývalému zaměstnanci Moravské vodárenské 
společnosti, a dále pak panu Antonínu Šnajdrovi, ve-
doucímu provozu ČOV a TS, panu Milanu Vavrouškovi, 
vedoucímu provozu kanalizací, a panu Lukáši Valouchovi, 
technikovi společnosti.

  Ing. Jiří Hanzl,
  Jednatel

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Výkony 36353 39923 40510 46217 50679 52508

Výkonová spotřeba  12661 13732 14379 15439 16028 16612

Přidaná hodnota 23692 26191 26131 30778 34651 35896

VH před zdaněním 1449 1954 2375 6549 7066 744

Rok Počet zaměstnanců Poměr mzdových nákladů na výnosech v % 

2007 45 25,59

2008 48 25,38

2009 48 25,92

2010 48 23,27

2011 44 21,46

2012 42 20,85

Meziroční srovnání vybraných ukazatelů 2007–2012

LET 
VHS SITKA
LET
VHS SITKA
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