
     
 
 
 
 
 

 
                                                                            
                                                                                   
                                                     Tisková zpráva  

Ročenka odboru životního prostředí  

a soutěž Ekoznámka 

 
ROČENKA 2014 

Ročenka Svitavy – životní prostředí 2014 je zpracována tak, aby podala souhrnnou informaci 
o stavu životního prostředí ve Svitavách. Ročenka 2014 je již dvacátá souhrnná publikace.  
Prvních devatenáct dílů bylo postupně věnováno letem 1995-2013. Je určena nejen orgánům městské 
a státní správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti.  
Obsah ročenky Svitavy - životní prostředí 2014 je tradičně členěn podle jednotlivých složek 
prostředí: ovzduší, voda, městská a příměstská krajina, odpady a zvířata kolem nás. Další údaje jsou 
obsaženy v tematicky různorodých dodatcích. 
Cílem této zprávy je popsat změnu životního prostředí ve Svitavách v období 1995 až 2014, 
analyzovat příčiny dosavadního vývoje a naznačit další vývoj. 
 
Souhrnná zpráva o stavu životního prostředí ve Svitavách v  roce 2014  

V roce 2014 došlo ke zlepšení stavu životního prostředí ve Svitavách i k vytvoření podmínek pro 
zlepšení tohoto stavu v příštích letech: 
• ovzduší 

K 1. lednu 2014 byl ukončen provoz měřící stanice kvality ovzduší, ta byla demontována a zrušena. 
Z tohoto důvodu nejsou ve Svitavách k dispozici přesné údaje o kvalitě ovzduší. 

• pitná voda 

V roce 2014 byl zaznamenán 
další významný pokles obsahu 
dusičnanů v pitné vodě. 
Průměrná kvalita vody v tomto 
ukazateli činila 9,84 mg/l, což 
představuje proti roku 2013 
pokles cca o 7,71 mg/l. 
Tento výsledek je důsledkem 
zprovoznění nových zdrojů pitné 
vody v prameništi Olomoucká a 
Lány, které dobrovolný svazek 
obcí Skupinový vodovod Svitavy 
zbudoval v rámci investiční akce 
„Opatření na zlepšení kvality 
pitné vody a dostavba 
skupinového vodovodu – II. 

etapa“. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce vodovodu v ul. Slunečná a části ul. Zadní.  
 



 
 
• odpadní voda 

S výjimkou vyhnívací nádrže 1. stupně byla v květnu 2015 ukončena intenzifikace čistírny 
odpadních vod (dále jen „ČOV“). Od 30. června probíhal zkušební provoz. Provoz ČOV se 
vyznačoval poměrně vysokou stabilitou procesu a vysokou účinností čištění. Komplikace 
způsobovala probíhající intenzifikace ČOV. Pozornost byla zaměřena především na odstraňování 
fosforu a dusíku z vypouštěných odpadních vod. 
Rok 2014 byla rokem příprav investiční akce „Kanalizace města Svitavy – III. etapa“, zahrnující 
rekonstrukci stávajících 17 kanalizační stok a výstavbu jedné nové kanalizační stoky. Akce byla 
zahájena v listopadu 2014. Zároveň byla zpracována projektová dokumentace k přípravě 
rekonstrukcí a výstavby dalších kanalizačních stok ve městě. 
 
• protipovodňová ochrana města 

Pro zachycení vody v krajině jsou rozpracovány projektové dokumentace pro zbudování dalších 
suchých retenčních nádrží, dílčí úpravy vodních toků a revize nejproblematičtějších míst se 
zatápěním nemovitostí z městské kanalizace při přívalových srážkách.  
• odpady 

Celkové množství vyprodukovaných komunálních odpadů občany města Svitavy činilo v roce 2014 
celkem 4 250,4 tun, což představuje meziroční pokles o cca 10 t. Přestože je na skládkách ukládáno 
velké množství komunálního odpadu (2 912,4 tun), podíl vytříděných a znovu využitelných složek 
odpadu dosáhl v roce 2014 hodnoty 1 337,9 tun, což z celkového množství komunálnímu odpadu 
činí 31,5 %. Podíl vytříděných složek (papír, plasty, sklo) se proti roku 2013 zvýšil o cca 391 t.   
Trvalý dlouhodobý růst vytříděných složek a snižující se množství komunálního a velkoobjemového 
odpadu má příznivý vliv na cenu poplatku za komunální odpad, kterou město platí společnosti LIKO 
SVITAVY a.s. Při rostoucích nákladech na provoz svozu a při zvyšujících se zákonných poplatcích 
za uložení odpadů na skládkách poplatek od občanů zůstává v podstatě na stejné úrovni. 
V roce 2014 se podařilo průběžně likvidovat nově vznikající nepovolené skládky odpadu na 
pozemcích v majetku města. Z rozpočtu města byla na tuto činnost vynaložena částka ve výši 377,1 
tis. Kč. 
 

EKOZNÁMKA 

Ekologická komise Rady města Svitavy a odbor životního prostředí vyhlásily i v letošním roce 
výtvarnou soutěž Ekoznámka, která je určena pro žáky II. stupně svitavských škol, prvního stupně 
Gymnázia a základní umělecké školy. Vyhodnocení kreseb provedla firma MS Studio. Všichni 
vítězové obdrží věcné ceny.  

Kategorie Jméno Škola 
Absolutní vítěz  
bez rozdílu kategorie 

Alexandra Fialová ZŠ Felberova, Svitavy - Lány 

Ovzduší Eliška Dvořáková ZŠ Svitavy, Riegrova 4 

Voda Karolína Plíhalová ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1 

Městská a příměstská  
krajina 

Kristina Rouchalová Gymnázium Svitavy 

Odpady Lucie Petrová ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1 

Zvířata kolem nás Karolína Komínková  ZUŠ Svitavy 
Město Svitavy Kristián Kállai Speciální ZŠ Svitavy 

 


