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PROJEKT ISPA – OLOMOUC, REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ 
SÍTĚ VE FÁZI REALIZACE
Ing. Jiří Kožušníček, Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.

1. Úvod
V roce 1995 byla postupně do zkušebního provozu uváděna nová

ČOV pro město Olomouc, která byla schopna čistit veškeré odpadní vo-
dy od obyvatelstva i průmyslových znečišťovatelů. Problémem byl ovšem
fakt, že stoková síť města neumožňovala plošné odkanalizování všech
městských částí a navíc v některých lokalitách nebylo vzhledem k jejímu
stavu možné uvažovat s rozvojem (do dnešního dne jsou některé oblas-
ti ovlivněny stavební uzávěrou). Bylo tedy velmi potřebné zajistit rozšíře-
ní stokové sítě města a současně zlepšit životní prostředí v některých
městských částech, což má přímý vliv i na kvalitu říční a podzemní vody. 

2. Časové souvislosti 
Již v průběhu roku 1999 začalo město Olomouc řešit spolufinanco-

vání dostavby stokové sítě města v rámci programu ISPA. Celá příprava
však nabrala výraznější spád až v roce 2000. V průběhu roku byly za-
hájeny práce na jednotlivých projektech a na zabezpečení celého pro-
cesu výstavby. Nicméně až rok 2001 byl opravdovým zahájením celého
procesu, na jehož konci mělo být získání podpory z předvstupního pro-
gramu ISPA („Instrument for Structural Policies for Pre-Accession“) a ze-
jména vybudování stokové sítě ve vybraných lokalitách.

Vzhledem k tomu, že v té době již Státní fond životního prostředí (dá-
le jen SFŽP) registroval obdobné žádosti od jiných uchazečů, bylo za-
potřebí postupovat velmi rychle a snažit se smazat časový předstih pro-
jektů „Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování
a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti“ a „Intenzifikace
a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava“. Vzhledem k tomu, že
zpracovatel – Hydroprojekt CZ, a. s., (dále jen HDP) spolupracoval
s městem již dlouhodobě na jiných projektech, byl schopen rychle zare-
agovat a vytvořit požadovaný Identifikační dokument projektu – PID. Ná-
sledně se podílel na vypracování vlastní žádosti o podporu z programu
ISPA. Výhodou bylo i to, že v té době již měl HDP zkušenosti s vypraco-
váním obdobných žádostí v rámci ČR a Slovenska. 

V závěru roku 2001 se podařilo složit poměrně malý, ale zdatný pra-
covní tým složený z pracovníků Statutárního města Olomouc a Vodo-
hospodářské společnosti Olomouc, a. s., který byl schopen rychle rea-
govat na požadavky SFŽP, Evropské komise (dále jen EK) a lépe
spolupracovat se zpracovatelem žádosti a tendrové dokumentace. Nez-
bytností bylo i zapojení provozovatele – Středomoravské vodárenské,
a. s., do procesu schvalování tendrové dokumentace a přípravy smluv-
ních podmínek.

Jedním z důvodů, proč se celý proces přípravy prodlužoval, bylo za-
jišťování veřejných soutěží na zpracovatele projektových dokumentací
a navíc obtížné projednávání před vydáním územního a stavebního po-
volení s vlastníky pozemků i dotčenými organizacemi. Navíc i mnozí zá-

stupci státní správy měli malé zkušenosti s požadavky EU a uplatňová-
ním evropských směrnic v našem právním prostředí. Rovněž systém ří-
zení celého procesu výstavby podle pravidel FIDIC byl v našich podmín-
kách více uplatněn až u projektů PHARE. 

Finanční memorandum (dále jen FM) bylo podepsáno Evropskou ko-
misí dne 18. 12. 2001 a ze strany ČR až dne 26. 2. 2002. Podpisem FM
získalo město Olomouc finanční dotaci ve výši 10 123 400,– EUR a sou-
časně i dotaci a půjčku od SFŽP. Celý proces získání podpory ze strany
EU si tedy vyžádal 2,5 roku příprav ze strany města Olomouc. Poté ná-
sledovalo období vypracování a schválení tendrové dokumentace. Podle
našich odhadů se očekávalo, že vlastní stavební práce budou zahájeny
na začátku roku 2003. Nicméně zdlouhavý proces vytvoření tendrové
dokumentace a schválení na SFŽP a EK byl navíc narušen začleněním
povodňových projektů do fondu ISPA. Z výše uvedených důvodů jsme
získali souhlas z EK až 17. 12. 2003. Poté se mohl naplno zahájit vlast-
ní proces výběru správce stavby a zhotovitele celého díla. 

Správce stavby – „MVV/d plus“ vzešel z výběrového řízení, které
probíhalo od května 2003 a bylo ukončeno zasedáním výběrové komise
v srpnu 2003. Do konce roku 2003 se podařilo připravit a podepsat
smlouvu se správcem stavby a byl tedy učiněn další krok směřující k do-
končení projektu. 

V březnu 2004 bylo ukončeno i nabídkové řízení na zhotovitele
a prakticky okamžitě se sešla výběrová komise. Na základě jejího roz-
hodnutí a po ověření EK byl vybrán zhotovitel díla – „sdružení firem
VCES – Skanska DS“. Po nezbytných procedurách a podpisech smluv
byla dne 2. 7. 2004 slavnostně zahájena realizace díla. Od podpisu Fi-
nančního memoranda do zahájení stavebních prací tedy uběhlo více než
2,5 roku.

3. Základní informace o projektu

Název projektu: Olomouc – Rekonstrukce a dobudování 
stokové sítě
„OLOMOUC SEWER SYSTEM UPGRADING“

Financování: EC ISPA FIN. MEMORANDUM
No. 2001/CZ/16/P/PE/008

Celkové náklady: 17 574 642,– EUR
562 388 544,– Kč

Příspěvek EU: 10 123 400,– EUR
323 948 800,– Kč

Příspěvek SFŽP ČR: 17 050 000 Kč,– dotace
17 050 000 Kč,– půjčka

Implementační agentura: Státní fond životního prostředí
Kaplanova 1931/1, Praha 11-Chodov

Investor: Statutární město Olomouc
Horní náměstí, Olomouc

Provozovatel: Středomoravská vodárenská, a. s.
Tovární 1059/41, Olomouc

Projektový manažer: Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.
Tovární 1059/41, Olomouc

Správce stavby: MVV/d plus,
(dozor a řízení projektu) MVV Consultans and Water Engineers 

GmbH – Mannheim
d plus Projektová a inženýrská, a. s., 
Sokolovská 16/45, Praha 8

Zhotovitel: sdružení VCES – Skanska DS,
VCES, a. s. – Na Harfě 246/3, Praha
Skanska DS, a. s. – F. Nováka 3/5267, 
Prostějov

Termín provádění: 07/2004–06/2006

Ukončení projektu 12/2006

Projekt „Olomouc – rekonstrukce a dobudování stokové sítě“ je slo-
žen ze čtyř částí:
a) Kanalizační systém Slavonín – Nemilany
b) Rekonstrukce a prodloužení sběrače „G“Zahájení stavby v 07/2004 poklepáním na základní kámen
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c) Rekonstrukce sběrače „F“
d) Kanalizační sběrač „B XVIII“

Z části se jedná o nový kanalizační systém
a z části o rekonstrukci stávajících, dnes již za-
staralých a nevyhovujících sběračů. Veškeré
práce přitom budou probíhat na území města
Olomouce.

Realizace projektu umožní zrušení stávají-
cích volných kanalizačních výustí v uvedených
oblastech a přispěje ke snížení úrovně celkové-
ho znečištění řeky Moravy. Rekonstruovaná
a dobudovaná kanalizační síť také zabrání zne-
čišťování místních přírodních zdrojů vody a vy-
řeší provozní problémy kanalizační sítě, ob-
zvláště při přívalových deštích. Vedle
ekologických přínosů budou realizací projektu
vytvořeny podmínky pro průmyslový rozvoj
a pro novou bytovou výstavbu v souladu
s územním plánem města Olomouce. Optimali-
zováno také bude využití kapacity ČOV Nové
Sady.

a) Kanalizační systém Slavonín – Nemi-
lany

Tato část projektu řeší výstavbu nové sto-
kové sítě v katastru městských částí Slavonína
a Nemilan. Jedná se o stoky jednotné i oddílné
kanalizace ve Slavoníně v délce 8 658 m a sto-
ky oddílné kanalizace v Nemilanech v délce 7
319 m. Celkem 15 977 m stokové sítě. 

Trouby stok jednotné kanalizace jsou navr-
ženy do profilu DN 600 z kameninových trub,
větší profily pak budou z trub betonových s vy-
vložkováním keramickými plátky do úrovně jed-
né poloviny profilu. Dešťové stoky budou z be-
tonových trub.

Splašková kanalizace vytváří propojenou
síť. Pro nepříznivé výškové poměry jsou úseky
s gravitačním průtokem přerušovány čerpacími
stanicemi. Dešťová kanalizace sestává převáž-
ně z jednotlivých větví samostatně vyústěných
do dosažitelného recipientu – potoku Nemilan-
ky.

Projekt zahrnuje i veřejnou část kanalizač-
ních přípojek. Jedná se o dalších 980 m přípo-
jek jednotné kanalizace, 3 471 m přípojek
splaškové kanalizace a 4 636 m přípojek dešťo-
vé kanalizace.

b) Rekonstrukce a prodloužení sběrače
„G“

Cílem této části projektu je vyřešit kapacitu
stávajícího sběrače především během srážek.
Dalším cílem je zajistit návaznosti na stávající
sběrač „D“ a vyřešit pachové problémy u sběra-
če, které jsou dány zejména současným ne-
vhodným napojením.

Pro výpočet kapacity a pro návrh rekon-
strukce sběrače byly použity moderní metody
hydroinformatiky.

Sběrač je situován v katastru Hodolany,
v ulicích Na Bystřičce, Masarykově, Jeremen-
kově, U Ambulatoria a Hodolanská. 

S ohledem na požadovanou hloubku ulože-
ní potrubí, profil a situaci zastavěného území
uprostřed města bude realizace prováděna

bezvýkopovou technologií razícím mechanizo-
vaným štítem o průměru 2 m. Finální vystrojení
štoly bude provedeno sklolaminátovým potru-
bím. Celková délka sběrače je 1 745 m. Sou-
částí stavby je i vybudování nové odlehčovací
komory včetně výustního objektu.

c) Rekonstrukce sběrače „F“
Rekonstrukce sběrače „F“ a „G“ je klíčovou

záležitostí pro řešení kapacitních obtíží se sbě-
račem „D“. Rovněž zde byly pro výpočet kapa-
city a pro návrh rekonstrukce sběrače použity
moderní metody hydroinformatiky. Možnosti
modelování se uplatnily zejména při návrhu od-
lehčovací komory.

Výstavba bude probíhat v Olomouci, k.ú.
Hodolany a Chválkovice od místa napojení na

Kanalizační systém Olomouce s vyznačením částí realizovaných v rámci programu ISPA

Slavonín – výstavba kameninové kanalizace DN 300 Sběrač G – nemechanizovaný štít o průměru 2 m
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sběrač „G“ v ulicích U Ambulatoria, pod řekou Bystřicí, Bendlova, Libu-
šina a Milady Horákové až na Selské náměstí, kde je propojení na sbě-
rač „E“. Trasa sběrače je vedena v trase původního kanalizačního sbě-
rače, převážně v komunikaci. 

Celá trasa sběrače je navržena v otevřeném výkopu, pouze úsek po-
dél řeky Bystřice a pod ulici Divišovou (křížení s tramvajovým tělesem)
je ražen štolou 1 200/1 700 mm. Součástí stavby bude i rekonstrukce ve-
řejných částí přípojek. Celková délka sběrače je 2 012 m. 

d) Kanalizační sběrač „B XVIII“
Výstavbou a rekonstrukcí kanalizačních stok budou vyřešeny stáva-

jící nevyhovující poměry v odkanalizování městské části Řepčín a Hejčín.
Rekonstrukce a zkapacitnění stávajících stok dále umožní územní rozvoj
a využívání rozvojových ploch v souladu s územním plánem. Jedná se
o systém kanalizačních stok jednotné kanalizace.

Částečně je nová stoka vedena v trase původní kanalizace, částeč-
ně je trasa nová.

Kanalizace je převážně budovaná ve výkopu, materiál potrubí sklo-
laminát, DN 600–1 400 mm. Úsek 364 bm bude nutno realizovat protlá-
čením kameninových trub o profilu DN 600 mm, jelikož se potrubí vlivem
malého spádu terénu dostává do velkých hloubek. 

Celková délka potrubní sítě je 1 920 m. S ohledem na napojovací bo-
dy okolních řadů je síť navržena jako jednotná. Součástí projektu jsou ka-
nalizační přípojky z kameninových trub, které jsou zakončeny domovní-
mi šachtami DN 315–425 mm.

4. Postup prací a jejich kontrola
Slavnostní zahájení stavby proběhlo dne 2. 7. 2004 v Olomouci na

Horním náměstí poklepáním základního kamene za účasti zástupců
města Olomouce, zástupců EU a státních orgánů ČR.

Vlastní realizace stavby začala v červenci 2004 v městských částích
Slavonín a Nemilany. Od října 2004 byly zahájeny práce na sběrači „G“
a v prosinci 2004 se začalo s prováděním bezvýkopových prací i na sbě-
rači „F“. 

Do konce roku 2004 (tj. za 6 měsíců) se podařilo vybudovat 9 099 m
stok a 1 247 m přípojek ve Slavoníně a Nemilanech, vyrazit 127 m štítu
o průměru 2 m na sběrači „G“ a zahájit práce na štolované části sběra-
če „F“. K 31. 12. 2004 bylo položeno 10 346 m potrubí což je 33 % z cel-
kové délky 31 035 m.

V průběhu stavebních prací samozřejmě dochází k problémům ze-
jména po upřesnění polohy stávajících inženýrských sítí, což vyvolává
potřebu rychlého variantního řešení, aby nedošlo ke skluzu ve výstavbě
a ovlivnění navržených parametrů díla. Je zapotřebí přiznat, že celá pro-
cedura kontroly prováděných prací, vystavených faktur a případného ře-
šení odchylek je velmi náročná zejména na čas a systematickou dílčí pří-

pravu veškerých dokladů.
V rámci daných podmínek FM a souvisejících dokumentů je třeba

velmi pečlivě vést celou agendu vztahující se k vedení stavby (doklady
od použitých materiálů, zkoušek prací a dodávek, průběžného monito-
ringu, zaměřování atd.), protože není možné ponechat tyto činnosti až
na závěr stavby. Hlavním důvodem je rozsah a množství dokumentů
a navíc je celá akce průběžně sledována státními a kontrolními orgány. 

5. Fond soudržnosti
Jak bylo zmíněno v úvodu článku, nemá město Olomouc v součas-

né době vybudovanou kompletní kanalizační síť a hledá možnosti, jak ce-
lou problematiku vyřešit. Jednou z možností byl popisovaný projekt ISPA
a dalším krokem by měl být Fond soudržnosti.

Již v roce 2003 zástupci Vodohospodářské společnost Olomouc,
a. s., a Statutárního města Olomouc vypracovali a podali Investiční zá-
měr na dobudování stokové sítě města. Vzhledem ke vstupu ČR do EU
došlo k vytvoření Fondu soudržnosti a uvedený záměr byl s řadou dal-
ších záměrů nově posuzován a na začátku roku 2004 doporučen pro po-
dání žádosti. Vlastní žádost byla dokončena v červnu a poté následova-
la řada projednávání a upřesňování podané žádosti.

Bohužel z důvodů nedostatečného objemu finančních prostředků
nebyl uvedený projekt ke konci roku 2004 v Bruselu odsouhlasen. Vy-
dání rozhodnutí o dotaci bylo tedy odsunuto až na začátek roku 2005.
Nicméně v současné chvíli již vrcholí práce na vypracování tendrové do-
kumentace a zabezpečení všech potřebných dokladů nutných pro vlast-
ní realizaci díla. S největší pravděpodobností by k zahájení stavebních
prací mělo dojít na začátku roku 2006 a celé dílo by mělo být dokonče-
no na přelomu let 2008/2009. 

Díky finanční podpoře EU, SFŽP a osobnímu nasazení všech zain-
teresovaných zástupců dotčených organizací se pravděpodobně podaří
s předstihem před rokem 2010 dokončit plošné odkanalizování města
Olomouc a jeho přilehlých městských částí. 

Rok 2008 by tedy měl být významným mezníkem pro město, životní
prostředí a zejména pro občany Olomouce, jelikož se podaří splnit de-
sítky let trvající přání vodohospodářů a všech občanů, kterým není lho-
stejné v jakém prostředí žijí. Veškeré odpadní vody z celé aglomerace
tak budou přiváděny na ČOV, která dokáže veškeré znečištění elimino-
vat pod hranice stanovené platnou legislativou.
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