
     
 
 
 
 
 

     Tisková zpráva 
 
 

ROČENKA 2016 

 
Ročenka Svitavy – životní prostředí 2016 je zpracována tak, aby podala souhrnný přehled o stavu 
životního prostředí v loňském roce a aktuální informace za rok 2017. Cílem této zprávy je popsat 
změnu životního prostředí ve Svitavách v období 1995 až 2016, analyzovat příčiny dosavadního 
vývoje a naznačit další vývoj. 
 
Obsah ročenky Svitavy - životní prostředí 2016 -  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.  
 
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ VE SVITAVÁCH  
Rok 2016 můžeme označit z pohledu stavu životního prostředí ve Svitavách za stabilní, přičemž i v 
tomto roce došlo k vytvoření podmínek pro zlepšení tohoto stavu v příštích letech: 
 
• ovzduší 
Podle zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém 
příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen 
provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje. Byla povinnost provést 
první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. Kontrolu je oprávněna provést jen odborně 
způsobilá osoba proškolená výrobcem zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, 
provozu a údržbě.  
 
• pitná voda 
V roce 2016 byla odběratelům dodávána kvalitní pitná voda s minimálním obsahem dusičnanů. 
Průměrná kvalita vody v tomto ukazateli činila 10,23 mg/l, což představuje proti roku 2015 pokles  
o cca o 0,68 mg/l. Norma pro pitnou vodu dodávanou z vodovodního řadu činí 20 mg/l.   
 
V roce 2016 byly provedeny rekonstrukce vodovodních řadů na ul. Sokolovská a Pražská.  
 
• odpadní voda 
V dubnu 2016 byl zajišťován provoz kanalizace a ČOV v souladu s provozním řádem.  
V rámci údržby kanalizace bylo zajištěno odstranění havárie kanalizace na ulici U Cementárny a na 
ulici Horská. Z investičních akcí to pak byla rekonstrukce kanalizace na ul. Sokolovská a Pražská.  
Provoz ČOV se vyznačoval poměrně vysokou stabilitou procesu a vysokou účinností čištění. 
Pozornost byla zaměřena především na odstraňování fosforu a dusíku z vypouštěných odpadních 
vod. Po celý rok pak probíhalo čištění odpadních vod ze sousedních obcí Hradec nad Svitavou, 
Radiměř a Vendolí. 
 
• 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.  



Nejvýznamnějším počinem bylo zahájení prací na dokončení protipovodňové úpravy řeky Svitavy v 
úseku od Svitavského rybníka po Komenského náměstí a zahájení prací na zbudování poldru na 
Studeném potoce. 
 
• odpady 
Celkové množství vyprodukovaných komunálních odpadů občany města Svitavy činilo v roce 2016 
celkem 4.080,7 tun, což představuje meziroční nárůst o cca 224,2 t. Přesto, že je na skládkách 
ukládáno velké množství komunálního odpadu, 2.999 tun, podíl vytříděných a znovu využitelných 
složek odpadu dosáhl v roce 2016 hodnoty 1081,7 tun, což z celkového množství komunálnímu 
odpadu činí 26,5 %. Podíl vytříděných složek (papír, plasty, sklo) se proti roku 2015 zvýšil o cca 
98,7 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. 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 2016 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 72,9 
tis. Kč. 
 
• městská zeleň 
Celková plocha veřejné zeleně ve Svitavách již čítá 85 ha, přičemž z této rozlohy je cca 63 ha 
pravidelně udržováno společností SPORTES Svitavy. 
V rámci pravidelné údržby je prováděna především údržba travnatých ploch - kosení intenzivních 
nebo mulčování extenzivních ploch, úklid spadeného listí a dále ošetřování dřevin.  
Ve správě je 6000 stromů, 3,5 km živých plotů a několik tisíc keřů. V roce 2016 bylo vysazeno 28 
stromů. 
Probíhala údržba růží, záhonů letniček, trvalek a intenzivní údržba nově založených a významných 
sadových úprav.  
 
 

Ekoznámka 2017 
 

Pracovní skupina pro životní prostředí 
ve Svitavách 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 provedl grafik 
Martin Sodomka. Všichni vítězové 
obdrželi věcné ceny.  
 
Absolutním vítězem se stala Barbora 
Kolářová ze Základní školy Svitavy, 
náměstí Míru 73. 
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