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Žďár nad Sázavou chystá pro 
příští roky náročnou opravu 
čistírny odpadních vod. Ta 
bude probíhat za provozu.
� Lenka Kopčáková

Koncem loňského roku se Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko 
(SVAK), Vodárenská a.s. a město 
Žďár nad Sázavou po dvou letech 
dopracovaly k ideálnímu technic-
kému řešení modernizace a inten-
zifikace Čistírny odpadních vod u 
Hamrů. Proběhne způsobem, který 
otevírá další možnosti rozvoje této 
čistírny. Půjde o investici v objemu 
minimálně 200 miliónů Kč. 

Čistírna z roku 1965 prošla posled-
ní obnovou před 24 lety. Je majet-
kem města Žďáru nad Sázavou 
vloženým do SVAK Žďársko.

ČOV v současném stavu nevyho-
vuje především z důvodu, že je na 
ni díky rozvoji bydlení připojová-
no stále více ekvivalentních obyva-
tel, což její kapacita přestává zvládat. 
Současně je na žďárskou ČOV napo-
jena Polnička a začínají se napojovat 
i Hamry n. S.

V době moderních spotřebičů v 
domácnostech čelí čistička velkému 
náporu zejména fosfátů z praček a 

myček v odpadní vodě.
Technologie čištění tak musí být 

daleko intenzivnější, aby byla do 
řeky Sázavy za čistírnou vypouštěna 
nezávadná voda.

Jak se od podzimu vyvinula 
záležitost přípravy stavby s názvem 
Intenzifikace čistírny odpadních vod 
Žďár nad Sázavou, informuje naši 
redakci Dagmar Zvěřinová, předsed-
kyně Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko (SVAK) a zastupitelka měs-
ta za ČSSD. Z jejích slov vyplývá, že 
jde o velmi složitý proces.

Projekt na intenzifikaci ČOV byl 
již zpracován a proběhlo územní 
řízení a stavba má územní povole-
ní. To bylo podmínkou pro podání 
žádosti. Současně se zadavatel při-
pravuje na podání žádosti o stavební 
povolení. 

Žádost byla postupně doplňována, 
Státní fond životního prostředí vzná-
šel dodatečné požadavky. V polovině 
května byla žádost akceptována. 

„To je spíše takový první schod, 
kdy SFŽP sděluje, že administrativní 
stránka byla splněna a projekt jde k 
finančnímu a věcnému posuzování. 

Teprve tam se z protokolu dozvíme, 
kolik procent a z kterých částí bude-
me mít na finance nárok,“ vysvětluje 
předsedkyně SVAKu.

V dalším kroku postoupí projekt ke 
schvalování Radou SFŽP. „Když ho 
rada schválí a přidělí dotaci, bude-
me mít reálnou představu o podílu 
státu,“ vysvětluje Zvěřinová s tím, že 
teprve pak začne rozdělování na jed-
notlivé spolufinancující subjekty.

Také spustí další přípravná fáze, 
poté soutěž a jestli se začne stavět 
začátkem příštího roku, bude to 
Dagmar Zvěřinová považovat za vel-
ký úspěch. Jak vysvětluje, jde o stav-
bu tak velkého rozsahu, že nikdo 
nedá pokyn k dalším krokům v reali-
zaci bez zajištění státních peněz. 

Už v první fázi je prý ale zřejmé, že 
stavba bude dražší. Cenu by mohlo 
o něco snížit výběrové řízení. „Bude-
li se soutěž a stavba posouvat v čase 
až na rok 2022, může to být o větších 
penězích. Nutno říci, že se jedná o vel-
ký zásah do ČOV, a to navíc za pro-
vozu. To není jednoduché ani u malých 
zařízení, tato čistírna patří již mezi 
středně velké,“ vysvětluje předsedky-
ně SVAK.

Zpracovatelem dokumentace 
k územnímu řízení na akci Moderni-
zace a intenzifikaci Čistírny odpad-

ních vod Žďár nad Sázavou byla 
brněnská firma DUIS, s.r.o., která 
žďárskou ČOV dobře zná. Stejnou 
zakázku pro Žďár zpracovávala již 
v roce 1996. DUIS se specializuje 
na problematiku kanalizačních sítí a 
čištění odpadních vod včetně řešení 
složitých hydrotechnických a tech-
nologických výpočtů. 

Pokud vše půjde hladce, vlastní 
stavba rekonstrukce a intenzifikace 
ČOV by začala nejdříve v roce 2021. 
Rozvoj města Žďáru n. S. zatím není 
omezen, protože zúčastnění plánují 
akci včas. 

„Doufáme, že asi 60 % nákladů 
bude uhrazeno z dotace Státního fon-
du životního prostředí, kam šla žádost 
o dotaci,“ uvedla před půl rokem pro 
novináře místostarostka Ludmila 
Řezníčková. Doplatek pro Žďár by 
dle odhadů mohl být kolem 40 mil. 
Kč. 

Jak místostarostka také dodala, 
město se již při rekonstrukci sídlišť 
snaží nezatěžovat kanalizaci balast-
ními vodami. Příkladem může být 
rekonstrukce sídliště Vodojem, kde 
od 70. let byla balastní voda z pod-
zemních pramenů svedena do smí-
šené kanalizace. Nově bude tato 
podzemní voda vedena po povrchu 
a svedena do Göttlerova rybníka. 

Čistírna odpadních vod přestává stačit, 
potřebuje modernizaci a intenzifikaci

Oprava bude muset běžet 
za provozu

Stavba čistírny odpadních vod 
pro Žďár n. S. (ČOV) začala v údolí 
směrem na Hamry n. S. v roce 1965. 
Letos je to tedy rovných 55 let.

ČOV byla dokončena v roce 1967 
jako mechanicko-biologická stanice 
pro společné čištění komunálních a 
průmyslových odpadních vod. Teh-
dy na vypočtených 25.000 ekviva-
lentních obyvatel. Podnik Žďas měl 
v blízkosti, ale na druhém břehu 
řeky svou čistírnu odpadních vod. 

Po třiceti letech však byla s růstem 
města ČOV značně přetížena a ne-
stíhala. Potřebovala nutné navýšení 
kapacity a modernizaci. Stát udělil 
Žďáru výjimku do konce roku 1998 
na vyřešení stavu, jinak by městu 

hrozila od roku 1999 stavební uzá-
věra. 

Investorem akce za nemalé pomo-
ci města byl Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko, projektantem 
naplánované rekonstrukce byla 
projekční firma DUIS Brno (stejně 
jako letos).

Rekonstrukci žďárské čistírny 
s rozpočtem 100 miliónů korun 
zahájil v květnu 1996 tehdej-
ší ministr zemědělství Josef Lux 
poklepáním základního kamene.

Generálním dodavatelem byla fir-
ma SUBTERA, a.s. a současný pro-
vozovatel ČOV, Vodárenská a.s. 

Tehdy se čistička nacházela ve tře-
tím ochranném hygienickém pás-

mu. Po opravě  měla zvládnout 
vyčištění odpadní vody od 35 tisíc 
ekvivalentních obyvatel. Nová 
kapacita byla tehdy připravena i 
na připojení Polničky a navážení a 
likvidaci septiků a jímek z okolních 
obcí. 

Ministr Lux tehdy při besedě se 
Žďárskými prohlásil, že Žďársko 
je oblastí nedotčenou z pohledu 
znečištění a skvostem v životním 
prostředí. Stát ale k těmto okol-
nostem nepřihlédnul. Jak tehdy na 
dotaz NŽR řekl ředitel vodního 
hospodářství MZČR Jan Plecha-
tý, na ekologicky nejčistší oblast 
přihlížet nebudou a s výjimečným 
navýšením dotace počítat nelze. Jak 

vysvětlil, státní finanční podpora se 
řídí metodikou vlády a činí max. 50 
% investice. Žďárským se na stavbu 
podařilo zajistit státní dotaci ve výši 
40 mil. Kč. 

Dle informace ministra Luxe bylo 
v ČR v roce 1996 na veřejný vodo-
vod napojeno 85 % obyvatelstva, na 
Žďársku jen 75 %. Na odpadovou 
vodu bylo napojeno 73 % z ČR, u 
nás jen 67 % 

Zrekonstruovaná čistírna odpad-
ních vod u Hamrů byla v říjnu 1998 
uvedena do zkušebního provozu. 

Informace jsme čerpali z našeho 
redakčního archivu NŽR (roky 1996 
– 1998). -lko-

MOMENTKY staré 24 let. 1. Ministra zemědělství Josefa Luxe provedl v roce 1996 areálem poruchové čistírny odpadních vod ředitel žďárské divize Vodárenské a.s. Karel Fuchs. 
2. Ministr Josef Lux poklepává základní kámen stavby rekonstrukce ČOV. 3. Pohled na zmodernizovanou čistící stanici v roce 1998.  Foto: Lenka Kopčáková, archiv NŽR

Čističce u Hamrů je přes půl století


