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Po úspěšném jarním i loňském podzimním kole odstartovalo na začátku 
listopadu v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů 
žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kana-
lizaci a čistírnu odpadních vod.

Na jaře bylo během této akce vyvezeno 
122 aut naplněných odpadní vodou. Nejví-
ce – šedesát – jich bylo z Havířovska (okra-
jové části města a okolí vodních nádrží Žer-
manice a Těrlicko). Do čistírny odpadních 
vod pro Frýdek-Místek bylo především 
z Podbeskydí vyvezeno 20 aut, na Opavsku 
se jednalo o 16 vozů. 

Během prvního kola akce, která proběhla 
loni na podzim, a následně do konce roku 
bylo z domácností, které nejsou připojeny 
na kanalizaci pro veřejnou potřebu a čistír-
nu odpadních vod, vyvezeno 1654 metrů 
krychlových odpadních vod. Pro představu 
– zhruba 170 zcela naplněných aut s obje-
mem 10 metrů krychlových. SmVaK Ostrava 
rozdělily v minulosti oblast své působnosti 
do dvanácti tras, na které budou ve vybra-
ných dnech přiděleny kanalizační vozy zajiš-
ťující vývozy žump a septiků. V případě, že 
to bude technicky možné, se lidé mohou 
domluvit (například v rodině, sousedící 
domy v ulici…) a díky sdíleným vývozům 
ušetřit peníze. Startovalo se 4. listopadu na 
Novojičínsku a Frýdecko-Místecku, poslední 
trasa přišla na řadu 19. listopadu v části Kar-
vinska.

Jak likvidovat odpadní vodu
Odpadní vody z domácností, které nejsou 

napojeny na kanalizaci pro veřejnou potře-
bu, je nezbytné likvidovat odpovědně 
k životnímu prostředí a také s dodržením 
všech pravidel, která udává přísná legislati-
va. Veřejné instituce navíc deklarují zvýše-
nou přísnost při kontrole jejího dodržování. 
SmVaK Ostrava pro jaro opět připravily fle-
xibilní systém, jak efektivně, pohodlně a za 
odpovídající cenu pomoci lidem, jejichž 
nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci 
pro veřejnou potřebu. 

„První koordinovanou akcí jsme před rokem 
reagovali na naši diskuzi se zástupci měst 
a obcí, z níž vyplynulo, že vlastníci nemovitos-
tí nenapojených na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu, si často nevědí rady s tím, jak správně 
a legálně odpadní vody likvidovat. Od té doby 
proběhla úspěšně dvě kola a zaznamenali 
jsme pozitivní reakce ze strany lidí v regionu 
i zástupců municipalit. Proto jsme se rozhodli 
v akci pokračovat a rozčlenili jsme region do 
logických tras, podle nichž budeme ve vybra-
né dny připraveni reagovat na požadavky 
místních. Systém jsme navíc připravili tak, že 
v případě, kdy se lidé – například sousedé - 
v některé z obcí domluví, že mají o vývoz 
žump nebo septiků zájem, ušetří za dopravu, 
jejíž náklady budou navzájem sdíleny. Chce-
me mít dlouhodobě připravený systém, jak 
lidem pohodlně a za odpovídající cenu pomo-
ci v případě, že jejich nemovitosti nejsou napo-
jeny na kanalizaci. Samozřejmě, vývozy žump 
a septiků jsou součástí naší každodenní práce 
i v jiných částech roku,“ říká generální ředitel 
SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Pozor na postih
Mezi lidmi stále panují značné nejasnosti 

týkající se toho, jaké požadavky klade na 
fyzické i právnické osoby zákon v oblasti 
zneškodňování a likvidace odpadních vod. 
Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, 
který ukládá všem majitelům povinnost 
zajistit zneškodňování produkovaných 
odpadních vod v souladu s podmínkami 
vydanými příslušným vodoprávním úřadem 
a platnou legislativou.

„Za standardní povolené zneškodňování 
odpadních vod je považováno napojení 
nemovitosti prostřednictvím kanalizační pří-
pojky do kanalizace pro veřejnou potřebu, 
která může být splašková (splaškové odpadní 

vody) nebo jednotná (splaškové odpadní vody 
a dešťové odpadní vody),“ říká ředitel kanali-
zací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Druhým způ-
sobem, jak povoleným způsobem likvidovat 
odpadní vody, je využít k tomu určeného 
vodního díla. V daném kontextu jde přede-
vším o domovní čistírny odpadních vod.

Především v menších obcích a rozptýlené 
zástavbě je dalším způsobem možné likvi-
dace odpadních vod u jednotlivých nemo-
vitostí jejich akumulace v bezodtokových 
jímkách. „Majitelé nemovitostí jsou v tomto 
případě povinni zabezpečit zneškodnění těch-
to vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povr-
chových a podzemních vod. To znamená, že 
jímka musí být vodotěsná.  Na výzvu vodo-
právního úřadu nebo České inspekce životní-
ho prostředí navíc musí vlastník nemovitosti 
doložit způsob zneškodnění těchto odpadních 
vod,“ vysvětluje Tlolka.

Řada lidí se stále v souladu s legislativou 
nechová a riskuje vysoký finanční postih. 
Nejhorším, ale bohužel stále poměrně roz-
šířeným způsobem likvidace odpadních vod 
je jejich přímé vypouštění do povrchových 
či podzemních vod. Jde o jednoznačné 
porušení příslušného zákona.

Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří 
likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žum-
pu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, 
nebo dokonce přímo do vodního toku. Jde 
o přestupek, který může být penalizován ze 
strany příslušného vodoprávního úřadu, 
nebo České inspekce životního prostředí.

Častým argumentem při sporných situa-
cích bývá to, že si majitelé objednali vývoz 
žumpy u některé z firem nabízejících tuto 
službu, nicméně nemají jasný přehled 
o tom, kde odpadní vody končí. Řešení je 
jednoduché. Vždy si tuto službu objednat 
u společnosti, která má k této činnosti 
(vyvážení a nezávadná likvidace odpadních 
vod) oprávnění. „Lidé by si zároveň měli 
uchovávat tyto faktury nebo smlouvy. V nich 
by mělo být uvedeno, v jakém množství a ve 
které čistírně odpadních vod byly dané odpad-
ní vody zlikvidovány,“ vysvětluje Tlolka.

Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz 
žumpy objednají pouze jednou za několik 
let a argumentují dostatečností tohoto 
postupu, ačkoliv množství dodané vody do 
nemovitosti neodpovídá množství vyveze-
né ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod by 
měl odpovídat množství dodané pitné vody 
do nemovitosti. „To lze jednoduše zkontrolo-
vat prostřednictvím údajů vodoměru vlastní-
ka,“ uzavírá Jan Tlolka.

Podzimní kolo sdílených vývozů žump 
a septiků


