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ANOTACE 

 Diplomová práce analyzuje část oddílné soustavy stokové sítě města 

Ostravy, z hlediska jejího provozování, provozních problémů, hrozících rizik, apod. 

Předložená diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální.  

V teoretické části je krátce zmíněna historie stokování v Severomoravském 

regionu, dále je popsán stávající stav provozované stokové sítě, jsou vytipovány 

provozní problémy, popsána historická a současná legislativa. V experimentální 

části byly realizovány kamerové prohlídky v celém posuzovaném rozsahu včetně 

vyhodnocení technického stavu stokové sítě, návrhů nejvhodnějších oprav, 

s ohledem na jejich finanční zátěž, charakter a realizaci. 

 Práce se rovněž zabývá možným řešením odkanalizování předmětné 

lokality - jednotnou soustavou, porovnává výhody a nevýhody stávajícího a 

variantního řešení. 
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odpadní voda; revize kanalizace; sanace kanalizace; kamerová prohlídka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

SUMMARY 

 This diploma thesis analyses a part of Ostrava sewer system from the 

point of view of its running, operational problems, threatening risks and etc. This 

document is divided into two parts, theoretical and experimental. There is briefly 

mentioned the history of canalization in North-Moravian region, current condition of 

running sewerage system, estimated operational problems and described 

historical and current legislation in the theoretical part. On the contrary in the 

experimental part there is the evaluation of inspection done within the whole 

assessed extent via camera system including evaluation of technical condition of 

sewerage system and suggestions of appropriate reparations with respect to their 

financial burden, character and realization. 

 This diploma thesis deals with the possible solutions for sewage 

reconstruction/removal of the specific locality by unified sewage system. It 

compares advantages and disadvantages of current and suggested solutions.   

 

Keywords 

Sewerage system; sewage water system; rain water sewage system; partial 

sewage system; waste water; inspection of canalization; reconstruction of sewage 
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Seznam použitých zkratek a výrazů 

 

BSK5 Biochemická spotřeba kyslíku (pětidenní) 

Cca Circa - přibližně 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČSN    Česká technická norma 

ČSOV    Čerpací stanice odpadních vod 

DN    Dimenze (průměr) stoky v mm 

DVT Drobný vodní tok 

Environmentální  Týkající se životního prostředí  

GIS Geografický informační systém 

ID Jedinečné identifikační číslo prvku v GIS 

Monitoring   Provedení kamerové prohlídky kanalizace 

NL    Nerozpuštěné látky 

OK    Odlehčovací komora – dešťový oddělovač 

ORL    Odlučovač ropných látek (lehkých kapalin) 

OVAK a.s.   Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Příp.    Případně 

Recipient  Vodní útvar, do něhož vyúsťují povrchové vody, 

v případě práce se jedná o vodní tok 

RŠ    Revizní šachtice na kanalizaci 

Sanace Oprava – přijetí opatření k nápravě 

SmVaK Ostrava a.s. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

SUV    Sorpční uliční vpusť 

TNV    Oborová technická norma 

ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě - Přívoze 

Ul.    Ulice 

VH    Vodní hospodářství 

ZIS    Zákaznický informační systém 
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1. Úvod a cíl diplomové práce 

 

Jednou ze samozřejmostí, kterou si dnes snad nikdo v naší civilizované 

společnosti neumí představit a vlastně se s ní ani drtivá většina populace vůbec 

nezaobírá, je odvedení a řádná likvidace (čištění) odpadních vod. Pro většinu 

populace představuje tato činnost jakýsi standard, který však skrývá nemalé 

úskalí, problémy, úsilí mnoha osob a v neposlední řadě také nemalé vynaložené 

finanční prostředky, investované nejenom do běžné údržby – provozu, ale i do 

nezbytné obnovy vodohospodářské infrastruktury, která byla v minulosti 

zanedbávána. Vhledem k nedostatečné obnově stokové sítě a nedostatečným 

prostředků na její obnovu, či případné opravy, je velice důležité zajištění řádného, 

bezpečného, bezproblémového a rovněž ekonomicky hospodárného provozování. 

S vývojem lidské civilizace v 21. století, především mluvíme li o 

západoevropské civilizované společnosti, se neustále zvyšují environmentální 

nároky, které jsou rovněž spojeny s náročnějšími požadavky (technologické x 

legislativní) na odvádění a likvidaci (čištění) odpadních vod a jejich bezproblémové 

provozování. 

Cílem diplomové práce je analýza - vyhodnocení provozního celku – části 

oddílné stokové soustavy stokové sítě města Ostravy, v Ostravě – Zábřehu, 

oblasti, která je vymezena ulicemi Horymírova, U Hrůbku a Rezkova. Principem 

oddílné soustavy je, že samostatně shromažďuje a odvádí vyhrazenými stokami 

oba druhy odpadních vod. Srážkové – dešťové – povrchové vody jsou odváděny 

dešťovou kanalizací. Odpadní – splaškové vody jsou odváděny splaškovou 

kanalizací [6]. 

Součástí této analýzy je rovněž  popis stávajícího technického stavu 

provozované kanalizace, stejně jako popis provozních problémů v minulosti. Za 

tímto účelem byl proveden monitoring oddílné stokové soustavy – 92 úseků 

kanalizace v celkové délce cca 2,5 km. V rámci monitoringu byl zmapován 

technický stav kanalizace v rozsahu RŠ – RŠ, kdy každá z RŠ je definována jako 

jedinečný ID prvek s jedinečným číslem v GIS. Dále byly vytipovány problémy a 
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technické nedostatky, na základě jejichž analýzy byly zpracovány návrhy sanací 

splaškové i dešťové kanalizace - bezvýkopovou technologií nebo provedením 

opravy otevřeným výkopem. Tato nápravná opatření byla rovněž posouzena 

z pohledu jejich ekonomické efektivity a celkového finančního zatížení v rámci 

případné realizace. 

V neposlední řadě musela být také posouzena všechna možná rizika a 

jejich eventuelní negativní dopad na životní prostředí. Jeden z problémů by mohlo 

představovat přímé zaústění dešťové kanalizace do recipientu – bezejmenného 

potoka – DVT - místní název „Zábřežka“ (číslo hydrologického pořadí 2-01-01-

156) v ul. U Hrůbku, který byl určen do správy OVAK a.s., resp. následnému 

vyústění do recipientu I. řádu – řeky Odry v profilu Svinov (číslo hydrologického 

pořadí 2-01-01-160) ve vzdálenosti pouhých cca 21 km od hraničního profilu 

v Bohumíně [9]. 
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2. Popis stávajícího stavu provozování oddílné stokové 

sítě a drobného vodního toku „Zábřežka“  

2.1 Historie stokování ve světě, na Severní Moravě a Slezsku 

(Ostravě) 

 

Počátky stokování a nakládání s odpadními vodami se datují již do období 

cca 5000 let př. n. l. Tyto starověké stoky byly vybudovány z pálených cihel. Jako 

další je nutno zmínit starověký Řím v období cca 6 století př. n. l. a jeho největší a 

nejslavnější stoku Cloaca maxima, jejíž zbytky se zachovaly dodnes a která je 

v současnosti považována za osmý div světa. V následujícím období došlo 

k útlumu vývoje stokování, špinavému středověku, který trval až do 19. století n. l. 

a následnému opětovnému rozkvětu v Anglii, Německu, či Francii. České země 

(Praha) nezůstaly výrazně pozadu a v letech 1818 - 1828, bylo vybudováno 

prvních 44 km stokové sítě, na které plynně navázala výstavba na tu dobu 

unikátních staveb, především čistírny odpadních vod, která byla uvedena do 

provozu v roce 1906 [1]. 

První písemná zmínka o Ostravě, resp. Moravské Ostravě, je z roku 1267, 

kdy se po tomto datu začala rychle rozrůstat především díky těžbě uhlí. Historická 

prvotní kanalizace byla zcela primitivní, kdy se jednalo pouze o otevřené 

příkopové profily podél ulic, se spádem do nejbližšího náhonu, či vodoteče. První 

odpadní kanál byl zřízen v roce 1844 z nově vybudované papírny a byl zaústěn do 

recipientu Ostravice [2]. 

 V roce 1850, bylo tehdejším okresním úřadem rozhodnuto, že u každého 

z domů musí být vybudována žumpa, do které se nesměla odvádět dešťová voda. 

Likvidace tohoto žumpovního systému nebyla dodnes v rámci města Ostravy zcela 

plně dokončena, a to i přes dostupnost kanalizace pro veřejnou potřebu. Teprve 

po roce 1890, se v jednotlivých obcích dnešního města, započalo s budováním 
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samostatných kanalizačních sběračů a do jejich sloučení v roce 1924, probíhala 

výstavba zcela nekoordinovaně bez celkové koncepce [2]. 

 Výstavbou hlavního kanalizačního sběrače v délce 2,5 km a navazujících 

podružných sběračů v délce přes 2 km v letech 1928 – 30, byly odstraněny 

nejkřiklavější pozůstatky let minulých a tak mohly být v roce 1935 zrušeny stávající 

zapáchající a nevyhovující náhony. V tomto roce již měla stoková síť města 

Ostravy cca 115 km, avšak nebyla ukončena čistírnou odpadních vod a vody byly 

odváděny do vodoteče. Rozvoj města, tak i výstavba stokové sítě byla značně 

omezena či úplně přerušena v důsledku 2. světové války [2]. 

K opětovnému rozvoji stokové sítě a intenzivnímu budování čistíren 

odpadních vod došlo po roce 1950 v důsledku zahájení investiční výstavby. 

V důsledku nové 

legislativy – zákonu o 

vodách a již 

nevyhovujícím 

stávajícím systému 

volných vyústí 

ukončených 

v recipientech, začínají 

v letech 1951 vznikat 

první projekty ČOV 

v Ostravě – Zábřehu 

(dokončena 1957) a 

Porubě (dokončena 1955). Současně rovněž docházelo k postupné projekci a 

výstavbě soustavné kanalizace města Ostravy, která byla původně projektována 

do několika kanalizačních okrsků se samostatnými ČOV. Postupným vývojem a po 

provedení studií, byla určena výhodnost pouze jediné centrální (ústřední) ČOV. 

V mezidobí do roku 1969, kdy byla do řádného provozu uvedena ÚČOV, byla ještě 

vybudována a zprovozněna ČOV Třebovice [2]. 

V následujících letech, však v důsledku rozvoje města, stárnoucí technologii 

ČOV a poddolování území, docházelo k problémům s kapacitou ČOV, které 

Obrázek 1 - ČOV Poruba - Zdroj: Historie kanalizací v Českých 
zemích 
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nestačily čistit veškeré odpadní vody. Proto byla v roce 1987 zahájena výstavba 

nové ÚČOV vč. páteřního sběrače D, vedoucího od ÚČOV k Zábřehu a který je 

nyní ukončen v Proskovicích. Výstavba ÚČOV byla ukončena v roce 1996 a došlo 

k odpojení ČOV Třebovice, avšak záhy byla v létě 1997 v rámci ničivých povodní 

zatopena ÚČOV až do výšky 5 metrů a musela být vyřazena z provozu. K plnému 

obnovení provozu ÚČOV došlo v roce 1998, za současného zrušení ČOV Zábřeh 

[2]. 

2.2 Popis současného stokového systému města Ostravy 

 

Současný stokový systém města Ostravy je tvořen páteřními sběrači D, D I, 

DIV, DVI, D IX, D XI, D XII, D XIII C, C III, A a B, včetně podružné stokové sítě 

v celkové délce cca 854 km a cca 177 km kanalizačních přípojek. Převážná část 

stokového systému je provozována jako jednotná. Výjimkou byly nově budované 

sídliště v Zábřehu, Výškovicích, Dubině a Bělském lese a okrajových částech 

města v městských obvodech Lhotka, Hošťálkovice, Petřkovice, Heřmanice a Sl. 

Ostrava (Kunčice). Délka provozované dešťové kanalizace je 54 km [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - stoková síť města Ostravy, autor Bc. Baštínský, OVAK a.s. 
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Převážná část odpadních vod (98,7 %) je čištěna na ÚČOV. Zbylé odpadní 

vody jsou čištěny na nově vybudovaných malých (lokálních) ČOV v Michálkovicích 

(0,8 %), Heřmanicích (2 ks – 0,2 a 0,29 %) a Vítkovicích (0,01 %) [3]. 

Kanalizace je mj. provozována v souladu se stávajícím Generelem 

kanalizace města Ostravy, který je již překonán a je nutná jeho aktualizace, která 

započala v roce 2012 a jehož dokončení je plánováno v roce 2014. Aktualizace je 

nutná zejména z důvodu chybějících informací o volných kapacitách stok. 

Hlavními cíly aktualizovaného generelu jsou zejména: 

 posouzení kapacity stávající kanalizační sítě nestacionárním 

 výpočtem proudění, 

 podklad pro stanovení strategie možného dalšího rozvoje kanalizační 

sítě, 

 podklad pro plánování oprav kanalizační sítě (plán obnovy 

kanalizační sítě), 

 podklad pro preventivní simulaci mimořádných srážkových úhrnů vč. 

stanovení strategie protipovodňové ochrany kanalizační sítě, která je 

dnes řešena samostatným provozním předpisem [14], 

 podklad pro optimalizaci provozování klíčových objektů na stokové 

síti (dešťové oddělovače, retenční nádrže, rozdělovací objekty, 

apod.) s vazbou na současný trend snižování spotřeby pitné vody, 

 podklad při posuzování a povolování vypouštění odpadních vod do 

provozované stokové sítě. 

2.3 Provozovatel stokové sítě města Ostravy  

 

V letech 1991 a 1992 došlo v rámci transformace krajského podniku 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., k osamostatnění pěti 

bývalých odštěpných závodů, na které navázalo založení dvou samostatných 

akciových společností OVAK a.s. a SmVaK Ostrava a.s. v roce 1992 [2]. 
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Provozovatelem 

stokového systému (vč. ÚČOV) 

v majetku města Ostravy, je na 

základě Koncesní smlouvy, 

společnost OVAK. OVAK, jakož 

to provozovatel, svěřený 

vodohospodářský majetek 

nevlastní, ale pouze provozuje 

– jedná se tedy o tzv. provozní 

společnost. 

„Posláním akciové společnosti OVAK je: 

 zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat 

odkanalizování a následné čištění odpadních vod, 

 být společností trvale zajišťující služby v souladu se všemi zákonnými 

normami a svou činností rovněž přispívat k ochraně životního a sociálního 

prostředí města Ostravy, 

 provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťovat 

jejich rozvoj v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy“[3]. 

 

Majoritním vlastníkem akciové společnosti OVAK je společnost SUEZ 

ENVIRONNEMENT (50,13 %). Dalšími významnými akcionáři jsou statutární 

město Ostrava (28,55 %) a RNDr. Lubomír Habrnál (12,05 %) [3]. 

Společnost SUEZ ENVIRONNEMENT je po sloučení se společností Gas de 

France (GDF) a SUEZ, součástí nadnárodní energetické francouzské společnosti 

GDF Suez SA, která má ve společnosti cca 35 % podíl. GDF Suez SA působící 

v oblasti výroby a distribuci elektrické energie, distribuci zemního plynu a jiných 

obnovitelných zdrojů energií.[12] a [13]. 

Hlavními cíly společnosti GDF Suez SA jsou[13]: 

 Uspokojování energetických potřeb 

 Zajištění bezpečné dodávky energie 

Obrázek 3 - Čištění kanalizace poblíž budovy 
Magistrátu města Ostravy, zdroj:OVAK a.s. 
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 Boj proti klimatickým změnám 

 Zlepšení využívání zdrojů 

2.4 Základní údaje o městě Ostrava 
 

Ostrava je krajským městem Moravskoslezského kraje a současně je 

jedním z pěti statutárních měst v něm se nacházejících[11]. „Ostrava je rozlohou 

třetím největším městem České republiky a třetím v pořadí podle počtu obyvatel. 

Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice 

s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města 

Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km 

od Vídně. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina“ [10]. 

Základní údaje o městě [3] a [10]: 

 Rozloha: cca 214 km2 

 Počet městských obvodů: 23 

 Počet obyvatel k 10/2011: 307 426 

 Pozn.: Počet obyvatel má dlouhodobý sestupný trend, od roku 2000 se počet 

obyvatel města snížil o takřka 11 tisíc obyvatel. 

 Hustota osídlení: cca 1500 obyvatel/km2 

 Průměrná roční teplota: + 8 °C 

 Maximální roční teplota: + 34,9 °C 

 Minimální roční teplota: - 24,2 °C 

 Nadmořská výška území: 193 – 336 m n. m. 

 Nejvýše položené místo: 336 m n. m. (v oblasti ulice Vodárenské, Krásné 

pole) 

 Nejníže položené místo: 193 m n. m (křižovatka ulic Jan Marie a Garbova, 

Slezská Ostrava) 

 Průměrná výška území: 225 m n. m. 

 Průměrný úhrn ročních srážek: cca 705 mm 

 Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou: 57,1 dnů/rok 

http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/vyvoj-poctu-obyvatel-ve-spravnim-obvodu-okresu-ostrava-mesto
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 Průměrná spotřeba pitné vody: 107 l/ osoba/ den 

 

Celková rozloha města Ostravy je cca 21 427 ha (214 km2) a je tvořena 

z cca 40 % zemědělskou půdou, 11 % lesní půdou, 4,5 % vodními plochami, 9,5 

% zastavěnými plochami a 35 % ostatních ploch[10].  

Městem Ostrava protékají významné vodní toky Odra, Ostravice, Opava a 

Lučina. Celá lokalita spadá do oblasti povodí řeky Odry (I. řádu) – oblasti Horní 

Odry, ve správě správce povodí společnosti Povodí Odry, s.p. [9]. Městem 

Ostrava dále protéká velké množství drobných vodních toků, z nichž 17, v  celkové 

délce přes 20 km, byly rozhodnutím správních orgánů svěřeny do správy OVAK 

a.s., jakož to nástupci krajského podniku Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. 

2.5 Základní údaje o posuzované lokalitě a stokové síti 
 

V rámci provedené 

analýzy, byl vyhodnocen 

provozní celek stokové 

oddílné soustavy stokové 

sítě města Ostravy, lokality 

nacházející se v Ostravě – 

Zábřehu, na ulicích U 

Hrůbku, Horymírova, 

Rezkova a Břenkova. 

Poloha lokality dle GPS 

souřadnic: N 49° 

48.30780', E 18° 14.04787' a 

je položena v průměrné nadmořské výše 225 m n. m. 

  

Obrázek 4 - mapa lokality, zdroj: www.seznam.cz 
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Oddílná kanalizace byla vybudována v rámci nové výstavby panelového 

sídliště, v letech 1983 – 1988, v rámci investiční akce „Kanalizace Starý Zábřeh – 

5. etapa“. V rámci této investiční akce došlo rovněž k vybudování obytných a 

Obrázek 5 - Protokol o odevzdání a převzetí stavby, zdroj: OVAK a.s. 
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věžových domů - bloků č. 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 

972, 973, 974, dále objektu občasné vybavenosti (nákupního centra s prádelnou) 

č. 3, výměníkové stanice tepla EC č. 6, mateřské školky č. 5, jeslí č. 2, mj. 

související podružné oddílné kanalizace a jednotlivých kanalizačních přípojek 

k nemovitostem. Zhotovitelem investiční akce byla společnost Bytostav, n.p. 

Ostrava. Projekčně stavbu zajistila společnost Stavoprojekt Ostrava (Ing. 

Kostelecký).  

Nacházejí se zde oddílné splaškové a dešťové stoky DN 300, 400 a 600 

v materiálovém provedení 

beton, celkové délky cca 2,5 

km, průměrného stáří cca 25 

let. Potrubí bylo ukládáno do 

štěrkového lože a bylo celé 

obetonováno. Na celé trase 

kanalizace byly osazeny 

standardní betonové 

prefabrikované RŠ DN 1000, 

opatřené v horní části kónusem 

a vstupem DN 600. Na RŠ jsou 

osazeny původní litinové poklopy nebo nové typy rámů s poklopy BEGU D 125 a 

400, případně jsou v extravilánu osazeny celobetonové zákrytové desky o 

průměru cca 800 mm, které jsou osazeny přímo na kónus [7]. 

Obě části oddílné stokové soustavy a kanalizační sběrač D IX, jsou 

zahrnuty a provozovány v rámci Provozního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu 

statutárního města Ostrava [4]. Splašková kanalizace je zcela ve správě OVAK 

a.s., vč. části kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Dešťová 

kanalizace je z části ve správě OVAK a.s. a z části ve správě příslušného 

městského obvodu – technických služeb. DVT je provozován v rámci Provozního 

řádu drobných vodních toků ve správě OVAK a.s. [5]. 

 Celkový přehled o trasách analyzované kanalizace, situování jednotlivých 

nemovitostí a zaústění splaškové kanalizace do kanalizačního sběrače D IX a 

Obrázek 6 - pohled na zástavbu sídliště, ul. Rezkova, 
autor: Bc. Jan Baštínský 
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dešťové kanalizace do DVT v ul. U Hrůbku je patrný z následující přehledné 

situace: 

 
Obrázek 7 - přehledná situace lokality, s vyznačením oddílných stok a DVT. Zdroj: GIS OVAK a.s. 

 

Posuzovaná lokalita se nachází mimo známé oblasti postižené 

doznívajícími důlními poklesy – provedeno porovnání s mapou poklesů. 

2.6 Popis splaškové kanalizace a kanalizačního sběrače 

2.6.1 Kanalizační sběrač D IX 
 

Splašková kanalizace je ukončena – napojena na páteřní kanalizační stoku  

- sběrač D IX v ul. U Hrůbku. Sběrač je v místě napojení, resp. Na ul. U 

Hrůbku, proveden štítováním o profilu štítu DN 2000 s vnitřním profilem 1350 mm. 

Profil sběrače byl proveden ze železobetonových segmentů – klenáků, které jsou 

vně i uvnitř natřeny dvojnásobným izolačním nátěrem SA 10, a to vzhledem 

k výskytu mírně agresivní podzemní vody. Za rubem obezdívky je okolní zemina 
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zcela utěsněna dvoustupňovou injektáží – jílocementovou aktivovanou směsí. 

Mezi klenáky a vnitřní betonem byla vložena PVC fólie tl. 1,5 mm. Uvnitř profilu je 

kyneta opatřená kameninovými segmenty OKS 2, které jsou uloženy do betonu B 

15. Vrchní část průtočného profilu byla provedena z betonu B 15 v taženém 

bednění. Na sběrači byly vybudovány atypické RŠ, lomové, soutokové a čistící 

šachty. Skladba sběrače D IX je patrná z přiloženého vzorového řezu [8]. 

Jednotný kanalizační 

sběrač D IX, byl původně zaústěn 

na ul. Říční do čerpací stanice 

odpadních vod (ČSOV) a odpadní 

vody byly následně čerpány a 

odváděny výtlačným potrubím na 

ul. Samaritánskou, odkud byly 

dále odváděny gravitačně do 

stávajícího sběrače C a dále na 

ÚČOV. Po dovybudování 

páteřního kanalizačního sběrače 

D v 90-tých letech minulého 

století, byla ČSOV spolu 

s výtlačným řádem zrušena a sběrač 

D IX byl přímo - gravitačně zaústěn do 

páteřního velkokapacitního kanalizačního sběrače D [8]. 

Před napojením na sběrač D je na sběrači D IX vybudován dešťový 

oddělovač – odlehčovací komora (OK), která byla vybudována s bočním 

přepadem o délce 4,3 m. Pevná výška přepadové hrany je cca 30 cm nade dnem 

přítoku, s možností zvyšování instalací hradících desek, jejichž instalací dojde ke 

zvýšení hrany o cca 60 cm. 

Na OK navazují dvě navzájem souběžně vedené odlehčovací stoky DN 

1000 v délce 7 m, které jsou ukončeny v cca 0,3 km DVT Zábřežka, sledujícím 

směr a tvar toku [8]. Na vyústních objektech jsou instalovány zpětné klapy proti 

případnému zpětnému vzdutí DVT, resp. řeky Odry, kdy by mohlo dojít ke vtoku 

Obrázek 8 - Vzorový řez sběračem D IX. Zdroj: 
Archiv OVAK a.s. 
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vody z recipientu do sběrače D IX, resp. sběrače D, a to v rámci zvýšených 

průtoků v rámci povodňových stavů II. a III. stupně. OK vč. vyústních objektů 

odlehčovacích stok je zapracována v seznamu kontrol v rámci provozního řádu 

kanalizace, a to pod označením č. 1526 - Říční (GIS ID2091948) a dochází k 

periodickým kontrolám v souladu s provozním řádem – četnost kontrol min. 4 x 

ročně. V případě problémů, po intenzivnějších srážkových úhrnech a v rámci 

vyhlášeného I., II. a III. stupně 

povodňové aktivity na řece 

Odře - dle potřeby [4]. 

 Kanalizační sběrač D 

(DN 1400 – 2000), je veden 

pravobřežním inundačním 

územím podél recipientu 

Odra, kdy jsou na něm 

vybudované čistící RŠ 

vyvedené až do úrovně 

ochranné hráze nad hladinu Q 

100 – leté vody. Ostatní RŠ byly 

v extravilánu mírně vyvedeny 

nad okolní terén a jejich vstup byl vodotěsně uzavřen zaslepovací přírubou se 

šrouby. Sběrač D pokračuje dále již bez další vybudované OK a je ukončen na 

ÚČOV v Ostravě  - Přívoze. Zde je ve vypínací komoře vybudován bezpečnostní 

přepad, který je ukončen ve vodním toku „Černý příkop“, resp. řece Odře [8]. 

2.6.2 Splašková kanalizace 

 

Analyzovaná gravitační splašková kanalizace, jak již bylo výše uvedeno, je 

ukončena – napojena na kanalizační sběrač D IX v ul. U Hrůbku. Na kanalizaci 

nejsou vybudovány – osazeny žádné nestandardní objekty, či armatury. 

Obrázek 9 -  Zpětné klapy, zdroj: OVAK a.s. 
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2.6.3 Popis dešťové kanalizace 

 

Analyzovaná gravitační dešťová kanalizace je ukončena – napojena na 

zatrubněný DVT – bezejmenný potok – místní název „Zábřežka“ v ul. U Hrůbku. 

Napojení je provedeno ve dvou místech - útesem na přímo na profil DVT. 

Nedaleko od místa napojení na DVT, byly vybudovány RŠ, které mj. umožňují 

provádění kontrol, čištění dešťové kanalizace a případné odběry technologických 

vzorků odváděných vod. Obě RŠ – místa jsou zapracovány v seznamu kontrol 

v rámci provozního řádu kanalizace – dešťového systému, a to pod označením č. 

233 - U Hrůbku II (GIS ID 503586) a č. 234 – U Hrůbku III (GIS ID 503537) a 

dochází k jejich periodickým kontrolám v souladu s provozním řádem – četnost 

kontrol min. 4 x ročně, v případě problémů dle potřeby. [4]. Místa napojení 

dešťové kanalizace na DVT jsou patrná z přehledné situace. 

 

Obrázek 10 - Místa napojení dešťové kanalizace na DVT. Zdroj: GIS OVAK a.s. 
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2.7 Popis drobného vodního toku „Zábřežka“ 
 

 Vodní toky na území České republiky jsou rozděleny na významné vodní 

toky a drobné vodní toky (DVT). Významné vodní toky a část určených drobných 

vodních toků spravují státní podniky Povodí, v našem kraji se jedná o státní podnik 

Povodí Odry. Většinu drobných vodních toků spravuje státní podnik Lesy České 

republiky a zbytek jiné 

subjekty[27].  

Bezejmenný drobný vodní 

tok – místní název „Zábřežka“ 

(číslo hydrologického pořadí 2-

01-01-156), ve správě OVAK 

a.s., vedený v ul. U Hrůbku. DVT 

je dále zatrubněn DN 1700 

v délce cca 600 m, kde následně 

na ul. Říční vyúsťuje do 

otevřeného zpevněného koryta, 

dále vedeného podél ul. Říční v délce cca 800 m a které je následně zaústěno do 

Obrázek 11 - Otevřená část DVT vč. zaústění DVT do recipientu Odra. Zdroj: GIS OVAK a.s. 

Obrázek 12 - místo zaústění DVT do recipientu 
Odra, autor: Bc. Jan Baštínský 
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recipientu I. řádu – řeky Odra (č. hydrologického pořadí 2-01-01-160) ve 

vzdálenosti pouhých cca 21 km od hraničního profilu v Bohumíně. 

 Zatrubněná část DVT nemá dnes určeného správce. Následující 

pokračování DVT - otevřené zpevněné koryto DVT bylo určeno do správy OVAK 

a.s., resp. jeho předchůdce před rozdělením – SmVaK Ostrava, na sklonku roku 

1985, a to Rozhodnutím Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, zn. 

33 351/08/85 (viz přiložený obrázek). 

 

Obrázek 13 - Rozhodnutí o určení správce DVT Zábřežka. Zdroj: OVAK a.s 

. 
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2.8 Popis provozní mechanizace zajišťující údržbu systémů 

 

Výše uvedená splašková a dešťové kanalizace, tak i drobný vodní tok, jsou 

provozovány v souladu s výše uvedenými provozními předpisy [4], [5], rovněž 

v souladu s Kanalizačním řadem kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního 

města Ostrava [16] a TNV 75 6925 – Obsluha a údržba stok[17]. V rámci obsluhy 

a údržby stok se: 

„a) kontroluje a zajišťuje volný přístup k objektům na stokách; 

b) zajišťuje větrání stok k odstranění výbušných, zdravotně závadných nebo 

narušení a korozi způsobujících plynů a par; 

c) obsluhuje strojní zařízení stok (objektů na stokách); 

d) prohlídkou zajišťuje stavební a technický stav stok a objektů na stokách; 

e) čistí stoky a jejich strojní zařízení; - viz bod 2.8.1 

f) odstraňují nánosy a jiné překážky, drobné poruchy včetně drobných 

závad vodotěsnosti a příčin narušení stok; 

g) provádí drobné stavební úpravy a opravy; 

h) kontroluje dodržování limitů jakosti odpadních vod vypouštěných do stok 

(stanovených kanalizačním řádem a rozhodnutím vodoprávního úřadu); 

i) měří hydraulické zatížení stok; 

j) provádí deratizace a dezinsekce; 

k) odstraňují následky poškození stok správci ostatních podzemních a 

nadzemních sítí technického vybavení i působením jiných zásahů a vlivů“ 

[17]. 

2.8.1 Současné mechanické – vysokotlaké čištění stok 

 

Provozovatelem kanalizace společností OVAK, je čištění stokové sítě 

zajišťováno pomocí mechanického – vysokotlakého čištění kanalizačními vozidly. 

Jsou využívána kombinovaná vozidla jak s nádstavbami s recyklací čistícího 

média (odpadní vody), tak i bez recyklace (viz níže). OVAK celkem disponuje 7 

různými kombinovanými kanalizačními vozidly s následujícími parametry:  
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 provozní tlak čištění:  100 - 200 bar (10 – 20 MPa) 

 průtok vysokotlakých čerpadel:  150 - 530 l/min 

 maximální délka čištění – 1" – 25 mm (5/4" – 32 mm) hadic:      cca 160 m 

 maximální délka čištění 1/2" – 13 mm pomocných hadic:  až 60 m 

 výkon vakuového čerpadla (vývěvy):   700 – 2 700 m3/hod. 

 sací hadice DN 150:  10 m 

 sací hadice DN 125:  přes 10 m 

 objemy nádrže - nádstaveb:  7,3 - 12 m3 

Kanalizační stoky DN 200-1200 jsou čištěny usměrněným tlakem vody o 

průtoku až 530 l za min. a tlaku až 20 MPa (viz výše). Konec vysokotlaké hadice je 

osazován speciálními tryskami různých typů dle charakteru a stupně znečištění 

(viz níže). Zavedením tlakové hadice do potrubí přes otvor revizní šachty a 

následným dynamickým účinkem vypouštěné tlakové vody (pitné x recyklované), 

tak dochází k reakčnímu pohybu a zatahování trysky s hadicí do potrubí proti 

přirozenému gravitačnímu toku. Po dosažení cílové revizní šachty, ve vzdálenosti 

až 160 m (viz výše), je tlaková hadice hydraulicky vytahována zpět a svazkem 

zpětných vodních paprsků trysky, jsou transportovány veškeré uvolněné nečistoty 

Obrázek 14 - Kanalizační kombinovaná vozidla s recyklací, zdroj: OVAK a.s. 
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k ústí potrubí, kde jsou vakuově (podtlakovým čerpadlem kanalizačního vozidla) 

odsávány sací hadicí [22]. Takto produkovaný odpad kategorie „O“ zařazený dle 

katalogu odpadů jako - 20 03 06 Odpad z čištění kanalizace, je následně ukládán 

k dalšímu zpracování a využití.. 

 

 

Motto: 

„Stupeň znečištění je jeden z parametrů pro určení potřeby smysluplného 

čištění“[15]. 

 

Systém recyklace – regenerace čistícího média – vody využívané při 

vysokotlakém čištění kanalizace, funguje na principu využití odpadní vody 

z kanalizace, která je kanalizačním vozidlem odsáta do kalového prostoru vozidla 

a následně za pomocí jednotlivých stupňů recyklace vyčištěna a opětovně využita 

při vysokotlakém čištění kanalizace. Odpadá tak nutnost odjezdu vozidla z místa 

čištění a odběru pitné vody. Technologie recyklace čistící vody je obdobná a 

využívá obdobné procesy, jako jsou využívány na ČOV v rámci procesu čištění 

odpadních vod. 

 

 Jsou využívány tyto procesy[18]: 

 sedimentace, 

 filtrace (hrubý a jemný filtr), 

 cyklonové odlučovače, 

 kaskádové stěny. 
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Obrázek 15 - Schéma systému recyklace KROLL, zdroj: [18] 

V rámci vysokotlakého čištění kanalizace jsou využívány armované – 

opletené vysokotlaké hadice, využitelné pro maximální provozní tlak 250 bar, 

odolávající venkovním teplotám od  -35°C až po +80°C[19]. 

„Při vysokotlakém čištění stokové sítě je médium - proplachovací voda 

(čistá nebo recyklovaná) čerpána vysokotlakým čerpadlem z kanalizačního vozidla 

pomocí tlakové hadice do trysky. Tryska je osazena vložkami, kterými je vytvářen 

vodní paprsek působící vysokým tlakem přímo na stěnu potrubí. Hydraulickým 

účinkem tryskajících paprsků se čistí potrubí rozpojením a rozvířením sedimentů. 

V případě, že je účinek vodního paprsku nedostačující k odstranění velmi tvrdých 

sedimentů a vrostlých kořenů, používají se speciální tlakové trysky, frézovací 

nástavce a hlavice nebo řetězové čističe“ [20]. 
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„Základní parametry pro efektivní čištění kanalizací tryskami[20]: 

 

1. Výkon vysokotlakého čerpadla – tlak a průtok 
2. Délka a profil vysokotlaké hadice 
3. Profil kanalizace 
4. Druh sedimentů 
5. Množství sedimentů“ 
 

„Základní parametry pro optimální čistící výkon trysky[20]: 

 
 Výstupní úhel vodních paprsků 
 Počet vložek 
 Průměr vrtání vložek“ 

 

 

Obrázek 16 - Průrazová tryska, zdroj [21] 

 

Typy kanalizačních trysek, sedimentů a využití jednotlivých trysek jsou 

patrné z následující tabulky: 

   Typ sedimentu Typ trysky           Použití 

Neprůtočný profil 

Prorostlé kořeny do 

profilu 

Zamrzlé potrubí 

Průrazová tryska 

QUATRO 

Proražení plně ucpaných profilů 

Zprůchodnění prorostlých potrubí 

Zprůchodnění zamrzlých potrubí 

Tlakové propláchnutí 

Silně zanesené 

kanalizace 
Buldozer, Skip Jack 

Těžení materiálu ze dna (především profily 

600 mm a větší) 

Možné použití v otevřených kanálech 
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   Typ sedimentu Typ trysky           Použití 

Měkké usazeniny 

Štěrk, písky, suť  

Granát-bomba, TR 100 

Eurokan 

Raketová tryska R 100 

Předčištění při použití frézy nebo řetězové 

hlavy, čištění potrubí před kamerou 

Kalové, bahnité 

usazeniny 

Standardní kanalizační 

tryska 
Odstranění bahnitých a kalových usazenin 

Tvrdé usazeniny 

Potrubí s příčnými 

otvory  

RGS 

Čištění drenáží 

Čištění napojení přípojek 

Odstranění tvrdých usazenin 

Dočištění před kamerovou prohlídkou Vápenaté usazeniny 

Kořeny  

HRH 

Odstranění vápenatých usazenin 

Odstranění kořenů do Ø 5 mm 

Dočištění před kamerovou prohlídkou 

Měkké usazeniny 

Štěrk, písky, suť 
HRV 

Čištění kanalizačních přípojek do hlavního 

řadu 

Vyplachování potrubí 

Odstranění ledu 
Nánosy tuků 

Plastické usazeniny 

KBR 

KBRV  

Čištění tepelných výměníků 

Odstranění plastických usazenin a nánosů 

tuků 

Tvrdé až velmi tvrdé 

usazeniny 
Rotopuls  

Možné použití místo řetězových hlav nebo 

fréz 

!!!možnost porušení keramických nebo 

tenkostěnných PVC rour!!! 

Prorostlé kořeny 

Zbytky betonu 

Kořenořezy 

Řetězové hlavy 

Příprava pro sanaci potrubí bezvýkopovými 

metodami 

Příprava před kamerovou prohlídkou 

 Tabulka 1 - typy kanal. trysek, sedimentů a jejich využití, zdroj [20] 

Výběr vhodné trysky při čištění kanalizace je velice důležitý. Jak je patrno 

z níže uvedeného obrázku, kdy např. při využití nevhodného typu kanalizační 

trysky pro těžení sedimentu ze dna stoky, je efektivně využito pouze cca 25 % 

energie vodného sloupce. Naopak, při využití správného typu kanalizační trysky je 

energie vodního sloupce využita ze 100 %[24]. 



Bc. Jan Baštínský: Analýza vybrané části oddílné soustavy stokové sítě v rámci města 

Ostravy z pohledu bezproblémového provozování 
 

2012   

24 

 

Úlohu odůvodnitelného a ekonomicky přijatelného čištění stoky lze 

definovat takto[23]:  

„Na základě znalostí dimenze a tvaru stoky, stavebního materiálu a 

stavebního stavu, druhu znečištění, jeho rozložení v profilu stoky a jeho mocnosti, 

zvolit nejvhodnější typ trysek a čistící soupravu s provozními parametry 

vysokotlakého čerpadla, které umožňují v nejkratším čase, při minimální spotřebě 

pohonných hmot, vyčistit stoku a současně nepoškodit její vnitřní povrch“[23]. 

2.8.2 Historie čištění stok 
 

V návaznosti na 

předchozí bod 2.8.1 lze uvést, že 

historické čištění kanalizací, bez 

využití moderních technologií - 

mechanizace, je stále realitou. 

Jedná se např. o některé africké 

či asijské státy, kde dochází 

k provozování a čištění stok bez 

této potřebné mechanizace, 

patřičného vzdělání v oboru, 

základního technického vybavení a osobních ochranných pracovních pomůcek. 

Velký počet pracovníků zemře přímo při čištění kanalizací, buďto inhalací 

Obrázek 17 - Význam volby vhodné trysky pro účinnost čištění, zdroj: [24] 

Obrázek 18 - čištění kanalizace v Indii, zdroj [32]. 
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škodlivých plynů, které nejsou schopni vůbec detekovat, nebo i v důsledku 

inhalace škodlivin, respiračních  a neurologických onemocnění [32].____ 

Dle zjištění Dr. Ashisha Mittala – konzultanta ochrany zdraví při práci (Nové 

Dilí, Indie) dochází u těchto nevzdělaných pracovníků, pocházejících z velmi 

chudých rodin, ke  zkrácení průměrné délky života až o 10 let, trápí je různé kožní 

vyrážky, alergie, bolesti hlavy, závratě či oční infekce. Lze si tedy položit zdánlivě 

jednoduchou otázku, proč země jako Indie, která má svůj vlastní vesmírný 

program (utrácí za něj miliardy amerických 

dolarů ročně), která vlastní jaderné zbraně a 

jejíž ekonomika vykazuje jeden z nejvyšších 

růstů po Číně, nedokáže zajistit adekvátní 

pracovní podmínky a technologie, které přináší 

vyspělý svět 21. století? Na tuto řečnickou 

otázku však neexistuje jednoduchá odpověď a 

nezbývá než doufat, že dojde ke zlepšení 

standardů v oboru provozu kanal. sítí, 

strojnímu vybavení k jejímu čištění, vybavení 

jednotlivých pracovníků, včetně zvýšení jejich 

odbornosti a vzdělaní v oboru, v těchto 

„exotických“ zemích[34]. 

 

Obrázek 19 - Indický pracovník 
kanalizací, p. Rewa Ram, zdroj [34]. 

Obrázek 20 - čištění kanalizace v Indii, zdroj [33]. 
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3. Vytipování problémů při provozování oddílné 

stokové sítě 

3.1 Splašková kanalizace 

 

Stávající splašková kanalizace jako celek, je z provozního hlediska relativně 

bezproblémová. Předchozí řešené události v ZIS - lokální ucpávky – neprůtočnost 

úseků, drobné závady technického charakteru (úsypy zeminy v RŠ – propady, 

poškozené poklopy RŠ, apod.) u jednotlivých úseků či RŠ, se zde vyskytovaly 

v minimálních počtech případů a byly ihned sanovány.  

V rámci provozování a prováděné systematické údržby (revize, čištění a 

monitoring stok), byly zjištěny pouze lokální ucpávky a mírné zanesení některých 

úseků kanalizace.  

3.1.1 Ucpávky kanalizace 

 

V rámci vyhodnocení provedeného monitoringu se jednalo o lokální cca 70 

% ucpávku profilu splaškové kanalizace DN 300 beton na ul. Rezkova, v místě 

napojení splaškové 

kanalizační přípojky od 

domu č. 2963/12. Revizní 

šachticí na této kanalizační 

přípojce DN 200, která je 

situována nedaleko napojení 

přípojky na splaškovou 

kanalizaci, došlo 

pravděpodobně k vhození 

různých cizích předmětů 

(klacky, dřevěné tyče, apod.) 

do přípojky a jejich následnému Obrázek 21 - lokální ucpávka, ul. Rezkova 12, zdroj: OVAK 
a.s. 
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přesunu do místa napojení a vytvoření ucpávky – překážky odtoku. Na tyto 

předměty se postupně nabalovaly tuhé nerozpuštěné částice (toaletní papír, 

dámské vložky, papírové ubrousky, apod.) a také tuky, které obsahovala 

 přitékající odpadní voda. Obdobnému provoznímu problému lze jen velice těžce 

zabránit a lze mu pouze předcházet důsledným monitoringem průtočnosti 

provozované kanalizace, příp. výměnou osazených kanalizačních poklopů 

s odvětráním za poklopy bez odvětrání, především v rizikových lokalitách nebo 

v lokalitách, kde dochází k opakujícím se problémům tohoto typu. Obdobný 

problém, který však doposud nezpůsobil závažný provozní problém, byl 

lokalizován i na ul. Břenkova, v místě napojení kanalizační přípojky od domu č. 

2965/17. Zde však tyto cizí předměty tvořily pouze cca 15 % překážku, bez 

výraznějšího ovlivnění průtoku profilu kanalizace. 

Obrázek 22 - lokální ucpávka, ul. Břenkova 17, zdroj: OVAK a.s. 

Oba lokální problémy byly neprodleně odstraněny pomocí mechanického 

čištění tlakosacím kombinovaným vozidlem s recyklací, které provedlo stažení 

těchto cizích předmětů k nejbližší revizní šachtici na kanalizaci, ze které byly 

následně vyjmuty, odvezeny a zlikvidovány. Úspěšnost vyčištění kanalizace byla 

znovu ověřena kamerovým systémem, jenž potvrdil, že je kanalizace nyní plně 

průtočná bez jakéhokoliv omezení průtoku. 
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3.1.2 Výskyt škůdců – hlodavců (potkanů) 

 

V posuzované lokalitě nebyl občany hlášen zvýšený výskyt hlodavců – 

potkanů, resp. nebyla přijata žádná oficiální stížnost v ZIS. Jejich výskyt 

v provozované splaškové kanalizaci a jejím okolí byl však dle očekávání v rámci 

prováděných revizí potvrzen. 

Z tohoto důvodu se 

provozovatel kanalizace snaží 

preventivně snižovat 

populační počty potkanů, 

prováděním opakovaných 

plošných deratizací 

jednotlivých lokalit v rámci 

města Ostravy, tak aby se 

preventivně snížila populace 

potkanů a minimalizovalo se 

zdravotní riziko spojené s výskytem nemocí vč. např. výskytu leptospirosy a 

salmonell. Snahou provozovatele jsou rovněž preventivní opatření, která by 

zabránila mechanickým škodám na stokách, které jsou způsobeny činností 

hlodavců [35].  

V rámci prováděné deratizace jsou využívány jednorázové antikoagulanty 

druhé generace typu Deralan Z, 

Deralan G (přípravky jsou ve 

formě granulí a mořeného 

zrna.), Hubex L (ve formě 

válečku nebo salámu) nebo 

Protect voskový blok (ve formě 

lisované kostky s parafinovou 

vrstvou proti vlhkosti). Otrávení 

hlodavci hynou za 3 až 7 dní po 

Obrázek 23 - potkan v kanalizaci, zdroj: OVAK a.s. 

Obrázek 24 - potkan v kanalizaci, zdroj: OVAK a.s. 
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požití letální (smrtelné) dávky. Nástraha nevyvolává u hlodavců obranný reflex, ani 

bolestivé stavy. 

 

Obrázek 25 - potkani v RŠ na stupadlech, zdroj: OVAK a.s. 

3.2 Dešťová kanalizace 

 

Provozovaná dešťová kanalizace jako celek, je z provozního hlediska 

bezproblémová, nebyly na ní v minulosti řešeny žádné závažné provozní události, 

ani žádné havarijní situace v rámci jejího povodí, jako např. dopravní nehody 

s úniky provozních kapalin (benzin, nafta, motorový olej), apod. V rámci 

provozování a prováděné systematické údržby (revize, čištění a monitoring stok), 

nebyly zjištěny lokální ucpávky, pouze mírné zanesení některých úseků 

kanalizace.  

3.3 Drobný vodní tok Zábřežka 
 

Provozovaný DVT jako celek, je z provozního hlediska bezproblémový. 

V minulosti nebyly v rámci DVT řešeny žádné závažné provozní události 

s vyjímkou havarijní situace v rámci jejího povodí, a to vniknutím ropných látek z 

dešťové kanalizace cizího správce, odvodňující ul. Výškovickou. Havarijní stav byl 

následně řešen stavbou norných stěn na otevřené části – korytě DVT a čištěním 

zatrubněné a otevřené části koryta DVT. 
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3.3.1 Preventivní opatření – nácvik havárií 
 

Z výše zmíněné havarijní situace vyplývá, že musí být zajištěna 

akceschopnost, povědomí a profesionální výkon zasahujících zaměstnanců OVAK 

a.s., nejenom na tomto provozovaném DVT, proto jsou za tímto účelem 

opakovaně prováděny nácviky situací podobného rázu. V rámci nácviků dochází k 

 simulovanému úniku ropných látek (nafta, benzin, olej, apod.) přímo do DVT, příp. 

do dešťových kanalizací, které jsou do DVT následně zaústěny. Součástí cvičení 

je i stavba norné stěny – stěn, vzdutí a zklidnění hladiny toku pomocí pytlů 

s pískem a instalace 

hydrofobních sorpčních 

hadů, kteří slouží 

k zachycení ropných 

látek, které na hladině 

vytváření tenký film, 

kdy k pokrytí hladiny o 

ploše 1 km2, postačí 

cca jedna 50 litrová 

nádrž osobního 

automobilu. Pro 

zachycení ropných 

látek by mohl být použit 

sypký sorbent, např. 

CANSORB - 100 % přírodní, rašelinný mech, původem z Kanady, který účinně a 

rychle absorbuje uhlovodíky, i jiné chemikálie (barvy, ředidla), slabé kyseliny a 

zásady. U ropných látek je schopen absorbovat až 8 - 10 násobek své hmotnosti, 

a to jak na vodní hladině, tak i na suchu[36]. 

 

Obrázek 26 - nácvik havarijní situace na DVT, zdroj: OVAK a.s. 
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4. Principy řešení (legislativní, technické) 

 

Jak již bylo uvedeno v úvodu diplomové práce, 21. století s sebou přináší 

neustále se zvyšující environmentální nároky, které jsou rovněž spojeny se 

zvyšujícími se požadavky (technologické x legislativní) na odvádění a likvidaci 

(čištění) odpadních vod a jeho bezproblémové provozování. 

4.1 Legislativa 

 

Právo je soubor právních norem, tj. definování jasných příkazů, zákazů a 

dovolení, kterými je nutno se řídit. V oboru vodního hospodářství se zejména 

řídíme specifickými zákony z oblasti vodního práva, které jsou následně níže blíže 

definovány. 

4.1.1 Legislativa 
v historii 

 

 Ve světě: 

 

Již ve starověkém 

Pergamonu - řecké obci, kde 

byly veřejné záchodky, 

docházelo k jejich kontrolám - 

inspekcím[1]. Následně lze 

uvést např. ve starověkém 

Římě - Římské vodní právo 

(Romanum ius aquae), kdy 

kolem roku 500 n.l. byly 

vydány - Justiniánova „tria 

volumina“ – tři svazky 

Obrázek 27 - Rivers Pollution Prevention Act, zdroj: [26] 
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(zákonů) [29]. 

Opakující se hygienické problémy v 60. letech 19. století v Anglii, spojené 

zejména s velkými výskyty epidemií cholery, včetně rostoucích nároků průmyslu 

na kvalitní vodu, vedly v roce 1876 k vydání zákona na ochranu řek před 

znečištěním (Rivers Pollution Prevention Act)[1]. Z hlediska vývoje čistírenství bylo 

velice důležité přijetí královských standardů v roce 1912, tj. NL 30 mg/l a BSK5 20 

mg/l včetně požadavku „úplné“ nitrifikace. Tento standard (30:20), byl určitým 

prototypem dnes používaných emisních standardů v legislativě většiny států [1]. 

V roce 1948 následovalo vydání zákona o povodích, včetně pravomocí k řešení 

zásobování vodou a čištění odpadních vod, přičemž v roce 1951 byl vydán zákon, 

který zaváděl ucelený systém kontroly, k výraznému úbytku znečištění 

nedocházelo[25]. Dalším důležitým mezníkem je vydání Evropské vodní charty 

6.5.1968 ve Strasbourgu ve Francii. Vodní charta obsahovala 12 bodů. 

 

 České země: 

 

Legislativa v oblasti vodního hospodářství má v Českých zemích svoji 

historickou tradici. Vodní zákonodárství zde existuje od roku 1870, kdy byly přijaty 

zemské zákony, s menšími odchylkami v zemích Českých - č. 71/1870, 

Moravských - č. 65/1870 a Slezských - č. 51/1870. Platnost českého zemského 

vodního zákona byla následně v roce 1942 rozšířena vládním nařízením č. 

305/1942 Sb na celé území Čech, Moravy a Slezska. Tento v podstatě 

novelizovaný zákon z dob Rakouska – Uherska platil až do 1. 1. 1955, kdy nabyl 

účinnosti první moderní zákon o vodním hospodářství č. 11/1955 Sb. Ten byl 

nahrazen od 15. 4. 1975 federálním zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, který 

platil až do 1. 1. 2002, kdy ho vystřídal současný vodní zákon č. 254/2001 Sb. 

Společně s tímto zákonem je účinný od 1. 1. 2002 i související zákon č. 274/2001 

Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu [28] a [29]._  ……..     

……………………………_            

          S přistoupením České republiky dne 1. května 2004 do Evropské unie se 

Česká republika  začala řídit směrnicemi Evropské unie, zejména č. 2000/60/ES - 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2000, která ustavuje rámec pro 

činnost celého Společenství v oblasti vodní politiky[29]. 

 

4.1.2 Současná legislativa 
 

Státní správu vykonávají vodoprávní úřady (viz níže) a Česká inspekce 

životního prostředí, podléhající Ministerstvu životního prostředí. Kontrolu nad 

jakostí povrchových vod, stanovených vyhláškou ke koupání, provádí krajská 

hygienická stanice. Státní správa ve VH je třístupňová. Výkon této správy je 

zákonem svěřen vodoprávním úřadům[27]: 

 obecní úroveň (obecní úřady, pověřené obecní úřady a obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností),  

 krajské (krajské úřady), 

 ústřední (ministerstva) – ústřední vodoprávní úřad. 

 

Samostatně je vykonávána státní správa na území vojenských újezdů, kde 

tuto činnost zajišťují újezdní úřady[27]. 

„Státní správa ve vodním hospodářství zahrnuje především postupy 

vodoprávních úřadů, jejichž cílem je vydávání rozhodnutí, jimiž se v určité věci 

zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo 

jimiž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo 

nemá, a dále postupy směřující k nucenému výkonu povinností vyplývajících se 

správních aktů, případně jiných forem správní činnosti. Vodoprávní úřady při své 

činnosti zohledňují především požadavky na ochranu povrchové a podzemní vody, 

podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod, podmínky pro snižování nepříznivých 

účinků povodní a sucha, bezpečnost vodních děl, ochranu vodních ekosystémů a 

na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů či zabezpečení kvalitního 

rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě“ 

[27]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD
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Přehled podstatných právních a rezortních předpisů, evropských směrnic a norem 

v oblasti VH a stokování: 

Číslo předpisu Název předpisu 

254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

274/2001 Sb. 

 

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích) 

183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

428/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

470/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam 

významných vodních toků a způsob provádění činností 

souvisejících se správou vodních toků 

61/2003 Sb. 

 

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

do kanalizací a o citlivých oblastech 

262/2007 Sb. 

 

Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních 

povodí České republiky 

432/2001 Sb. 

 

 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o 

rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, 

souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 

471/2001 Sb. 

 

 

Vyhláška Ministerstva zemědělství, o 

technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
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Číslo předpisu Název předpisu 

216/2011 Sb. 

 

 

Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních 

řádů vodních děl 

450/2005 Sb. 

 

Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení 

havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 

následků 

2008/105/ES Evropská směrnice o normách environmentální kvality v 

oblasti vodní politiky 

91/271/EHS 

 

Evropská směrnice o čištění městských odpadních vod 

ČSN EN 12889  Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 

zkoušení 

ČSN 75 6909  Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 75 6101 Česká technická norma - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 752 –  

75 6110 

Česká technická norma - Odvodňovací systémy vně budov 

TNV 75 6925 Oborová technická norma VH - Obsluha a údržba stok 

Tabulka 2 - Přehled podstatných právních a rezortních předpisů, metodických pokynů a norem v 
oblasti VH, zdroj:[27] a [28]. 

Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

Obor vodovodů a kanalizací, neměl do vydání tohoto zákona, samostatný 

právní předpis[30]. Jedná o speciální právní normu v oblasti VH, která řeší otázky 

spojené s výstavbou, provozem a využíváním těchto vodních děl[27]. 

http://shop.normy.biz/d.php?k=60210
http://shop.normy.biz/d.php?k=69549
http://shop.normy.biz/d.php?k=54907
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Zákon ve svých úvodních – obecných ustanoveních: 

  vymezuje svoji účinnost, tj.: „Zákon se nevztahuje na 

vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce nižší než 10 

m3 nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo 

kanalizaci nižší než 50, na vodovody sloužící k trvalému rozvodu jiné  než  

pitné  vody)  a na oddílné kanalizace  sloužící  k  odvádění  povrchových  

vod  vzniklých  odtokem srážkových vod. Tento zákon se dále nevztahuje 

na ty vodovody a kanalizace, na které není připojen alespoň 1 odběratel. 

Vodoprávní úřad může na návrh nebo z vlastního podnětu rozhodnutím 

stanovit, že se tento zákon vztahuje též na vodovody a kanalizace uvedené 

viz výše, jestliže je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví 

zvířat nebo ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod nebo 

kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé“ [31]. 

 definuje základní pojmy: „Kanalizace je provozně  samostatný  

soubor  staveb  a  zařízení zahrnující  kanalizační  stoky k odvádění 

odpadních vod) a srážkových vod společně nebo odpadních vod 

samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny 

odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich  

vypouštěním  do  kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda 

společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní voda 

samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou 

kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. Kanalizační přípojka je 

samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní 

kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. 

Kanalizační přípojka není vodním dílem“ [31]. 

 

 V dalších částech zákona je definováno, kdo, za splnění jakých 

podmínek, je oprávněn provozovat vodovod nebo kanalizaci a kdo toto povolení 

vydává (Krajský úřad). Dále jsou uvedena práva a povinnosti stavebníka, vlastníka 

a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vodovodu nebo 

kanalizace[31].  
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 Další části ustanovení tohoto zákona se věnuje obecným technickým 

požadavkům na výstavbu a na jakost vody, dodávky, její měření a ceny.    

 Definuje pojmy jako vodné a stočné, způsob jejich výpočtu 

(samostatným prováděcím předpisem) a povinnosti plateb. Kdy 

rozeznáváme vodné, což je cena za dodávku 1 m3 pitné vody, jedné se 

tedy o dodávku „zboží“ a stočné, kdy se nejedná o cenu za „zboží“, ale 

cenu za provedenou službu, která je spojená s odváděním a následným 

vyčištěním odpadních vod. Vzhledem k dominantnímu – monopolnímu 

postavení jednotlivých vlastníků či provozovatelů na trhu, platí tzv. věcné 

usměrňování cen. Do cen vodného a stočného tak lze pouze promítnout 

ekonomiky oprávněné náklady a přiměřený zisk[30]. 

 

 Závěrečné části ustanovení se věnují krizovým situacím, ochraně 

vodovodních řadů a kanalizačních stok, kde jsou zejména definována ochranná 

pásma - prostor, který je vymezen od vnějšího líce potrubí, a to do průměru 

potrubí <500 mm (včetně) – 1,5 m a nad průměr >500 mm – 2,5 m, navíc u stok 

nad DN 200, jejichž dno je uloženo ve větší hloubce než 2,5 m, pod upraveným 

povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Dále je řešena působnost 

orgánů veřejné správy, jsou definovány sankce (správní delikty), ochrana 

odběratele, apod. [31]. 

 K předmětnému zákonu bylo Ministerstvem Zemědělství vydáno velké 

množství Metodických pokynů a Výkladů, které detailně vysvětlují či zpřesňují 

předmětný výklad tohoto zákona. Např. Výklad č. 25 se detailně věnuje 

problematice oprav a údržby kanalizačních přípojek umístěn v tzv. veřejném 

prostranství. Samotnou problematiku veřejného prostranství řeší Výklad č. 8. 

Vzhledem k tomu, že tuto složitou problematiku řeší samotný zákon pouze 

obecně, je v tomto výkladu řešena a popsána detailněji, včetně 18 grafických 

schémat (12 schémat vodovodní a 6 schémat kanalizační přípojky), kde jsou 

popsány jednotlivé možné příklady. Na základě tohoto výkladu je pak možno 

spolehlivě rozhodnout, kdy je příp. oprava kanalizační přípojky hrazena 

z provozních prostředků provozovatele a kdy nikoliv, kdy je hrazena vlastníkem 
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předmětné přípojky, zejména za vymezení situací kdy se jedná o kanalizační 

přípojku a kdy o vnitřní kanalizační rozvod[27]. 

 

Obrázek 28 - grafická příloha výkladu č. 25 -  Zákona č. 274/2001 Sb., zdroj: [27] 

   

 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. – Zákon o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

K výše uvedenému zákonu č. 274/2001 Sb. – Zákonu o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu, byla vydána pouze jediná vyhláška. Jedná se o 

vyhlášku č. 428/2001 Sb., kterou se provádí výše uvedený zákon č. 274/2001 Sb. 

Vyhláška je prováděcím předpisem, podle kterého se postupuje při plnění 

povinností vyplývající z tohoto zákona[30]. 

I zde jsou nejdříve vymezeny a definovány základní pojmy. Následující 

kapitoly se zabývají rozsahem a způsobem plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, 

jejich majetkovou a provozní evidencí, náležitostmi smluvních vztahů, způsoby 

výpočtu ztrát. Dále jsou zde kapitoly zabývající se technickými požadavky na 
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stavbu, vč. požadavků na projektovou dokumentaci, náležitostí kanalizačního 

řádu, požadavky na vzorky odpadních vod a jejich měření, apod. [31]. 

 

Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 

Tento zákon řeší nakládání s vodami povrchovými, podzemními, včetně 

povolení nakládání s nimi. Dále řeší všechna patřičná povolení, souhlasy a 

vyjádření ke všem činnostem souvisejících s vodou, s jejím nakládáním, včetně 

vypouštění odpadních vod[30]. 

V úvodu zákona jsou nejdříve definovány a vymezeny základní pojmy, 

nakládání s vodami, stav povrchových a podzemních vod, plánování v oblasti vod 

a plány povodí. Zákon se dále věnuje ochranně vodních poměrů a vodních zdrojů, 

vodním tokům a jejich správcům, správě jednotlivých povodí, vodním dílům, 

ochranou před povodněmi, apod. [31]. 

Na rozdíl od zákona č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích, bylo 

k tomuto zákonu vydáno několik prováděcích vyhlášek, např. 432/2001 Sb., 

470/2001 Sb., 471/2001 Sb., apod. 

 Obdobně jako u zákona č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích, 

bylo Ministerstvem Zemědělství k předmětnému zákonu vydáno velké množství 

Metodických pokynů a Výkladů, které detailně vysvětlují či zpřesňují předmětný 

výklad tohoto zákona. 

 

Česká technická norma – ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

Tato ČSN stanovuje podmínky pro navrhování, provádění, posuzování a 

následnou sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně 

objektů na nich. Norma obsahuje všeobecné termíny a definice, zásady pro 

navrhování stokových sítí, popis jednotlivých objektů, tvary a materiály stok, 

apod.[7]. 
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4.2 Technické principy řešení 

 

Úkolem této kapitoly je detailněji přiblížit současný technický princip 

gravitačního odkanalizování lokality, vysvětlit jednotlivé principy a případně 

navrhnout jeho vhodné doplnění či změny. Rovněž bude posouzen alternativní 

princip - metoda odkanalizování lokality, a to za pomocí jednotného stokového 

systému. Vzhledem k morfologii terénu je vždy uvažován gravitační systém 

odkanalizování, návrhy systému tlakové či vakuové kanalizace jsou v této lokalitě 

ekonomicky zcela nevhodné U obou technických principů oddílné a jednotné 

soustavy budou rovněž zmíněny a posouzeny hlavní výhody a nevýhody obou 

soustav.  

4.2.1 Oddílná soustava (splašková + dešťová) – současné technické 

řešení 

Jak již bylo uvedeno výše v kapitole 1. – úvodu této diplomové práce, je 

principem oddílné soustavy, že každý z obou druhů odpadních vod se 

shromažďuje a odvádí pro ně vyhrazenými stokami. Srážkové – dešťové – 

povrchové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací. Odpadní – splaškové vody 

jsou odváděny splaškovou kanalizací[6]. Samostatně odváděné vody se tak 

nesměšují.  

V posuzované lokalitě byl použit tento oddílný systém kanalizace a 

vhledem k již cca 25 - letým provozním zkušenostem s použitím tohoto systému, 

lze z provozního hlediska konstatovat, že je systém plně funkční a značně 

bezproblémový, bez nutných závažných provozních zásahů a nutnosti provádění 

oprav. 

V rámci možného snížení rizika negativního vlivu dešťové kanalizace na 

životní prostředí - recipient, které by mohlo nastat v rámci možného úniku 

nebezpečných látek do dešťové kanalizace, resp. jejího následného zaústění do 

DVT, by bylo vhodné např. zvážit dovybudování – osazení odlučovačů ropných 

látek – lehkých látek (ORL) či sorpčních uličních vpustí (SUV) na jednotlivé 

odvodněné parkovací plochy. Osazením jednotlivých ORL nebo SUV, by se 
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výrazně snížilo riziko negativního ovlivnění recipientu, jelikož by při jejich následné 

řádné funkci došlo v případě havárie, či pouhých úkapech z vozidel a úniku 

ropných látek k jejich zachycení a nedošlo by k ovlivnění recipientu. 

SUV např. typ SOL-2/4M, je vhodná např. pro menší parkoviště, kde se 

osadí místo standardní uliční vpustě. ORL např. typ GSOL-5/20, je vhodný pro 

větší parkoviště a zpevněné plochy. Oba systémy jsou dodávány jako plastové 

balené jímky, pracující vícestupňově, kde nejdříve dochází ke gravitační separaci 

ropných látek na hladině s pomocí koalescenční vložky, následně dochází k 

sedimentaci jemných částeček a ve finální fázi k dočištění na speciálním sorpčním 

filtru, na kterém jsou ropné látky vázány na vláknitý sorbent REO Fb (FIBROIL) 

[37]. 

 

   

Obrázek 29 - řez SUV typ. SOL-2/4M, zdroj: [37]. 

http://www.sekoprojekt.cz/ostatni/sorpcni-filtr/sorpcni-filtry.html
http://www.sekoprojekt.cz/ostatni/sorpcni-filtr/sorpcni-filtry.html


Bc. Jan Baštínský: Analýza vybrané části oddílné soustavy stokové sítě v rámci města 

Ostravy z pohledu bezproblémového provozování 
 

2012   

42 

Výhody této instalace SUV nebo ORL byly již výše uvedeny. Nevýhodou 

je jejich dodatečná instalace, která je spojena s nezbytnými stavebními pracemi, 

které představují nemalé investované finanční prostředky, tak i následnou nutnost 

řádného provozování těchto objektů v souladu se schválenými provozními řády, 

které je rovněž spojeno s jistými finančními prostředky vynakládanými za 

provádění pravidelných revizí, čištění objektů od sedimentů (bahno, štěrk, listí 

apod.), odstranění zachycených RL, výměny koalescencích vložek, pravidelnými 

odběry vzorků vod, apod. 

4.2.2 Jednotná soustava – alternativní technické řešení 

 

Principem jednotné kanalizace je, že se všechny odváděné vody dopravují 

společně v jedné stokové síti, dochází tak i k jejich společnému čištění a 

zvýšenému zatížení ČOV o dešťové vody. Základním prvkem jednotné soustavy je 

dešťový oddělovač – odlehčovací komora (OK), jehož existencí se vytváří přímá 

spojitost mezi stokovou sítí a recipientem. OK jsou navrhovány a budovány tak, že 

při zvyšujícím se průtoku vod, ke které dochází při deštích, dojde při určitém 

průtoku, který je dán násobkem splaškového průtoku, k následnému přepadání 

odpadní vody přes přepadovou hranu do odlehčovací stoky a následně do 

recipientu. Dochází tak k částečnému odtoku naředěných odpadních vod do 

recipientu a jeho negativnímu ovlivnění. Za OK dochází ke zmenšení původního 

profilu stoky a stoka pokračuje k ČOV již tímto zmenšeným profilem Odtokem 

naředěných odpadních vod do recipientu může dojít k jeho znečištění čerstvým 

fekálním znečištěním, včetně znečištění tuhými látkami např. zbytky toaletních 

papírů, papírovými ubrousky, apod. (zanesení lze zmírnit např. sklopnými 

česlicemi v OK), tak i zvýšením znečištění nutrienty – anorganické sloučeniny 

dusíku a fosforu, apod.[30]. 

Vhledem k blízkosti kanalizačního sběrače D IX, tak i recipientu – DVT, je 

možnost vybudování alternativy – jednotného systému odkanalizování technicky 

možná a z provozního hlediska přijatelná. Tato alternativa by spočívala v novém 

dimenzování jednotné kanalizace, včetně návrhu vhodné odlehčovací komory a 

stanovení jejího potřebného ředicího poměru, vše dle Bartoškovy metody a plně 
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v souladu s ČSN 75 6101. Vzhledem k dosavadnímu oddělení vod dešťových a 

odpadních, by tato alternativa rovněž obnášela i nezbytné stavební práce v rámci 

jednotlivých napojených nemovitostí, spočívající ve spojení odváděných vod a 

jejich odvedení jednou „jednotnou“ kanalizační přípojkou. 

4.2.3 Výhody a nevýhody obou návrhů soustav 

Oddílná soustava       

(stávající) 

Jednotná soustava   

(alternativa) 

+ neexistence odlehčovacích 

komor, bez zatížení recipientu 

- existence odlehčovacích 

komor, zatížení recipientu 

- vyšší pořizovací finanční 

nároky na vybudování 2 

kanalizací 

+ nižší pořizovací finanční nároky 

na vybudování pouze 1 

kanalizace 

+ odvádění dešťových vod mimo  

ČOV 

- odvádění dešťových vod na 

ČOV (při nemožnosti 

vsakování nebo zadržování – 

viz poslední bod) 

- větší prostorové nároky + menší prostorové nároky 

- nutnost oddělení vod v rámci 

nemovitosti a výstavba 2 

kanalizačních přípojek 

+ výstavba pouze 1 společné 

kanalizační přípojky 

- při deštích nedochází k  

propláchnutí celé sítě 

+ při deštích dochází 

k propláchnutí celé sítě (při 

nemožnosti vsakování nebo 

zadržování – viz poslední bod) 

  - v souladu se zákonem č. 
254/2001 Sb. (Vodní zákon), § 
5, ods. 3 -nutnost posouzení 
zajištění (řešení) vsakování 
nebo zadržování a odvádění 
povrchových vod vzniklých  
dopadem atmosférických 
srážek - dešťů 

Tabulka 3 - výhody a nevýhody obou soustav 
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5. Monitoring stávající oddílné stokové sítě a jeho 

vyhodnocení 

5.1 Monitoring sítě – popis použité techniky 

 

Průběžné sledování a posuzování technického stavu provozovaných 

stokových sítí, provádění jejich oprav a zpracovávání plánů obnovy, je prvořadým 

úkolem provozovatele. Kromě dříve využívaných metod, je plně využívána 

moderní technika, kdy moderní kamerové systémy, jsou nezbytným vybavením 

vodárenských společností. 

 Mimo zjišťování technického stavu kanalizačních sítí, je v posledních 

letech kladen zvýšený důraz i na ověřování jakosti odváděných a 

vypouštěných vod. 

5.1.1 Kamerová technika  

 

V rámci OVAK a.s. jsou 

využívány dva kamerové systémy itv 

700. Systém využívá 2 vozíky 

CT250EK, 1 vozík CT150EKW, 2 

vozíky CT100 a prutový kamerový 

systém SH03 se dvěma typy hlav. 

Systém je vestavěn do dvou 

užitkových vozů Renault Master a 

Obrázek 31 - užitkový vůz Renault Master, 
zdroj [38].   

Obrázek 30 - prostor operátora kamerového 
vozu, zdroj: [38].   
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Mercedes Sprinter (tzv. rack systém)[38].   

 „Tento standardizovaný rack systém umožňuje přehlednou montáž a 

propojování různých elektrických a elektronických zařízení spolu s vyústěním 

kabelových rozvodů do sloupců nad sebe v ocelovém rámu“ [38].  

V rámci tohoto 

kamerového systému jsou 

využívány samohybné vozíky 

s kamerovou hlavou a osvětlením, 

příp. přídavným osvětlením. 

Všechny vozíky jsou zhotoveny ve 

vodotěsném provedení a jsou 

vybaveny čidlem měření 

podélného sklonu. Navíc vozík 

CT250 je doplněn i o čidlo příčného 

sklonu.  Kamerový systém lze použít 

i pro monitoring jiných sítí (plyn, 

voda) nebo např. vrtů. Využitím 

všech kamerových vozíků lze 

provádět kamerové prohlídky 

v rozsahu profilů již od DN 100, kdy 

při využití kamerového prutu - SH03, 

již od profilu DN 80. Maximální profil 

je omezen výkonem základního 

osvětlení – 2 x 14 W, resp. 

přídavného osvětlení – 4 x 35 W a 

je stanoven na cca DN 1600. 

Délka kabelu je cca 250 metrů, 

teoretický rozsah provedené 

kamerové prohlídky z jedné RŠ je 

Obrázek 33 – Zadní manipulační prostor, 
zdroj:[38]. 

Obrázek 34 - Kamerový vozík CT250, zdroj:[38]. 

Obrázek 32 - kamerový vozík CT 100, zdroj:[38]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Standard
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
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tak až 500 metrů Z každé kamerové prohlídky je vyhotoven digitální videozáznam 

a protokol, který obsahuje staničení jednotlivých napojených kanalizačních 

přípojek a všech zjištěných závad. Rovněž je mj. zaznamenán podélný sklon 

kontrolovaného potrubí. Protokol o prohlídce dále obsahuje další nezbytné údaje, 

tj. např. směr provádění prohlídky, dimenzi, délku a materiál posuzovaného 

potrubí, označení RŠ, aktuální počasí, apod. Tento záznam je následně neustále 

k dispozici ke zhlédnutí či exportu na serveru provozu kanalizační sítě[38].  

5.1.2 Odběry vzorků vod 

 

V dubnu 2011 byl vzorkovací skupinou provozovatele, v RŠ GIS ID 

5035886 na dešťové kanalizaci, odebrán prostý – technologický vzorek č. 

4598/2011, sloužící provozovateli 

dešťové kanalizace, tak i správci 

DVT, k ověření charakteru – jakosti 

dešťových vod před jejich zaústěním 

do zatrubněného DVT. Vzorek byl 

odebrán pomocí ručního odběrového 

zařízení typu MORAVA. Objem 

odebírané vody v rámci tohoto vzorku 

je závislý na následném 

požadovaném rozsahu prováděné 

analýzy, běžný objem se tak pohybuje 

okolo 3000 ml. Jeho následné 

vyhodnocení bylo provedeno 

v akreditovaných hydroanalytických 

laboratořích OVAK a.s. Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci 

o.p.s. pod číslem 1229 [3]. 

  

Obrázek 35 - ruční odběrové zařízení typ 
MORAVA, zdroj: OVAK a.s. 



Bc. Jan Baštínský: Analýza vybrané části oddílné soustavy stokové sítě v rámci města 

Ostravy z pohledu bezproblémového provozování 
 

2012   

47 

5.2 Výsledky monitoringu sítě 

 

V rámci provedených kamerových prohlídek splaškové a dešťové 

kanalizace, které byly provedeny u všech 92 úseků kanalizace, došlo k prověření 

2492 metrů kanalizace, kdy byly prověřeny stoky o dimenzích 300 – 600. Z každé 

kamerové prohlídky jednotlivých 

úseků byl pořízen videozáznam 

a protokol. Protokol obsahuje 

údaje o prověřované kanalizaci, 

staničení napojených přípojek, 

zjištěných závad, které jsou 

rozděleny do tříd 1 – 5 

(hodnocení jako ve škole), apod. 

Celkový technický stav 

potrubí je úměrný svému stáří 25 

let a je celkově hodnocen jako 

dobrý. Zjištěné technické 

nedostatky třídy 3 a závažnější, 

které je nutno vhledem k jejich 

charakteru v následujících letech 

sanovat, se zde vyskytují 

v celkovém počtu cca 55 kusů, což 

je statisticky cca 0,5 závady na 

jeden úsek kanalizace. Charakter všech zjištěných poruch umožňuje jejich sanaci 

pomocí bezvýkopových technologií, s výjimkou zjištěné nepropojené dešťové 

kanalizace na ul. Rezkova, u které bylo v rámci revize za pomocí tlakové vody 

obarvené fluoresceinem (disodnou solí - C20H10Na2O5 – ve vodě dobře 

rozpustným červenooranžovým práškem) [40] a následnou kamerovou prohlídkou 

zjištěno, že dešťová kanalizace nebyla v rámci výstavby řádně propojena a 

napojena na navazující dešťovou kanalizaci – tomuto problému se detailněji 

věnuje bod 6.3 – realizovaná oprava otevřeným výkopem. 

Obrázek 36 - protokol kamerové prohlídky, zdroj: 
OVAK a.s. 
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V rámci provedených kamerových prohlídek a dle geodetického zaměření 

jednotlivých revizních šachtic, kdy byly použity údaje z GIS v m n.m., byl posouzen 

spád – sklon potrubí vůči doporučeným údajům min. spádů potrubí, viz následující 

tabulka.  Zajištění min. sklonu - spádu potrubí je nutné pro zajištění minimální 

unášecí rychlosti, při které nedochází k zanášení potrubí (bez ohledu na průtok a 

stav potrubí) [39].  

Profil  stoky  - DN v 

mm 

Kanalizace splašková 

v ‰ 

Kanalizace jednotná a 

dešťová v ‰ 

250 18 12 

300 14 9 

400 9 6 

500 7 5 

600 6 4 

 
Tabulka 4 – tabulka min. doporučených sklonů – spádů kanal. potrubí, zdroj [39].  

Samotné detailní vyhodnocení spádových údajů bylo provedeno v rámci 

samostatné tabulky - Seznam poruch pro bezvýkopové opravy a ověření 

spádových poměrů stok, je uveden v příloze č. 1.  

Spádové poměry jednotlivých úseků kanalizace byly rovněž posuzovány 

v rámci jednotlivých kamerových prohlídek, a to jak dle záznamu spádu 

z protokolu kamerové prohlídky (viz obrázek níže), tak i vizuálně z jednotlivých 

videozáznamů, zda-li nedochází ke zvýšené sedimentaci – zanášení úseků. 

 

Obrázek 37 - protokol z kamerové prohlídky, záznam spádu úseku, zdroj: OVAK 
a.s. 
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5.2.1 Specifikace nejčastěji zjištěných závad z kamerových prohlídek 

 

Samotné detailní vyhodnocení jednotlivých závad bylo provedeno v rámci 

samostatné tabulky - Seznam poruch pro bezvýkopové opravy a ověření 

spádových poměrů stok a je uveden v příloze č. 1. V tabulkách níže byly 

definovány nejčastější nalezené závady na posuzované splaškové a dešťové 

kanalizaci: 

Nezapravená přípojka Přesazená přípojka 

Napojení přípojky na kanalizační troubu 

provedeno neodborně, otvor pro 

napojení je větší, než je napojovaná 

přípojka. Dochází k viditelnému úsypu 

zeminy do profilu kanalizace, vytváření 

nánosu v kanalizaci a skryté kaverny za 

stěnou potrubí. 

Napojení přípojky na kanal. troubu 

není provedeno řádně, otvor plně 

neodpovídá a je větší, než je 

napojovaná přípojka. Přípojka 

přesahuje do profilu kanalizace, kde 

může vytvářet překážku odtoku, 

způsobovat problémy při čištění 

kanalizace a sniž. průtočný profil 

kanalizace. Přípojka je v některých 

případech i nezapravená. 

Obrázek 38 - Nezapravená přípojka, zdroj: 

OVAK a.s. 

Obrázek 39 - přesazení přípojka, zdroj: OVAK 

a.s. 

Tabulka 5 - Specifikace nejčastěji zjištěných závad z kamerových prohlídek - 1. část 
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Příčná trhlina potrubí Cizí předměty trčící z přípojky 

Příčná trhlina v nejčastějších tloušťkách 

od cca 2 – 5 mm. 

Jedná se o cizí předměty (tyče, klacky, 

hokejky, apod.), které můžou způsobit 

ucpávku profilu 

 

Obrázek 40 - příčná prasklina potrubí, zdroj: 

OVAK a.s. 

 

Obrázek 41 - Cizí předměty trčící z přípojky, 

zdroj: OVAK a.s. 

Tabulka 6 - Specifikace nejčastěji zjištěných závad z kamerových prohlídek - 2. část 

Netěsný spoj trub Neodborně provedená oprava 

Netěsný spoj trub buď s viditelným 
úsypem zeminy nebo průsakem. 

Neodborně provedená oprava, kdy byl 
otvor zakryt např. plechem. 

 

Obrázek 42 - netěsný spoj trub, zdroj: OVAK 

a.s. 

 

Obrázek 43 - neodborně provedená oprava 

(přeplátováno plechem), zdroj: OVAK a.s. 

Tabulka 7 - Specifikace nejčastěji zjištěných závad z kamerových prohlídek - 3. část 
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5.2.2 Splašková kanalizace 

Výsledky kamerových prohlídek: 

 spádové podmínky: 

21 prověřovaných úseků nevyhovuje ČSN, z toho: 

- 13 úseků bez zanesení, 

- 4 úseky nános < 20%, 

- 1 úsek nános < 30 %, 

- 1 úsek nános < 40 %. 

 

 technický stav potrubí: 

Velice dobrý, až na lokální závady – viz příloha. Místy začínající koroze 

betonu, mírně rozsazené spoje trub. 

5.2.3 Dešťová kanalizace 

Výsledky kamerových prohlídek: 

 spádové podmínky: 

13 prověřovaných úseků nevyhovuje ČSN, z toho: 

- 12 úseků bez zanesení, 

- 1 úsek nános <20 % (ztvrdlé sedimenty). 

 

 technický stav potrubí: 

Velice dobrý, až na lokální závady – viz příloha. Místy mírně rozsazené 

spoje trub. 

Výsledky odběru vzorku vody 

Výsledky – mírně zvýšené hodnoty technologického vzorku vody č. 4598 

naznačovaly mírné biologické znečištění odváděných vod v dešťové kanalizaci. 

Postupnou revizí celého povodí dešťové kanalizace byl lokalizován zdroj tohoto 



Bc. Jan Baštínský: Analýza vybrané části oddílné soustavy stokové sítě v rámci města 

Ostravy z pohledu bezproblémového provozování 
 

2012   

52 

biologického znečištění. Bylo zjištěno, že dochází k částečnému průsaku 

odpadních vod ze splaškové přípojky do přípojky dešťové u domu č. 2949/14 na 

ul. Horymírova. Tento nevyhovující stav byl řešen opravou otevřeným výkopem na 

základě objednávky vlastníka přípojek – bližší informace níže viz bod 6.3. 

Realizací této opravy došlo k zamezení průsaku a nápravě nevyhovujícího stavu. 

 

      Obrázek 44 -  informativní  rozbor vody, vzorku č. 4598, zdroj: OVAK a.s. 
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6. Návrh opatření a jejich ekonomický odhad pro 

bezproblémové provozování oddílné stokové sítě 

 

Následující kapitola a podkapitoly jsou zaměřeny na návrhy předcházení 

nejčastěji se vyskytujících závad na provozované kanalizaci, dále sanaci 

zjištěných závad bezvýkopovou technologií, tak i otevřeným výkopem, včetně 

ekonomického zhodnocení navrhovaných oprav. 

6.1 Předcházení nejčastějším zjištěným závadám – neodborně 

napojeným přípojkám 

Drtivá většina zjištěných nedostatků 

(závad) se týká neodborného dodatečného 

napojení přípojek na kanalizační potrubí. Toto 

napojení bylo provedeno vysekáním otvoru a 

vložením trouby kanalizační přípojky. Buď takto 

došlo k nezapravení přípojky, nebo přesazení 

přípojky (viz bod 5.2.1). Charakter těchto 

závad, umožňuje v drtivé většině případů, sanaci 

bezvýkopovými technologiemi (viz bod 6.3), které 

jsou však finančně náročné, mj. proto je důležité těmto závadám předcházet již při 

výstavbě kanalizace a provést toto napojení buď na osazenou odbočku již při 

Obrázek 46- odbočka, zdroj:[41] 

Obrázek 45 - otvor po realizaci navrtávky, osazená průchodka z venkovní a pohled z vnitřní strany, 
zdroj:[41] 
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výstavbě nebo dodatečně pomocí jádrové navrtávací soupravy a osazením 

speciální průchodky, která zajistí vodotěsnost spoje a také to, že nedojde 

k přesahu přípojky do profilu kanalizace. Provedením navrtání přesného otvoru 

pomocí jádrové vrtačky, následným vsazením patřičné průchodky, zajistíme stav, 

při kterém nedojde k poškození trouby a vytvoření prasklin – porušení statiky 

trouby, apod. 

6.2 Diagram postupu vyhodnocení a návrhů sanace (oprav) 

zjištěných závad 

Následující diagram detailně znázorňuje celý proces - od realizace 

kamerové prohlídky přes posouzení jednotlivých zjištěných závad, kde bylo 

vzhledem k jejich charakteru a ekonomičnosti následné opravy rozhodnuto pro 

opravu bezvýkopovou technologií nebo opravu otevřeným výkopem. V případě 

četnějších a rozsáhlejších závad, které není nutno urgentně řešit, je zpracováván 

návrh na rekonstrukci celého úseku kanalizace: 

 

Obrázek 47 - Diagram postupu vyhodnocení a návrhů sanace (oprav) zjištěných závad, zdroj: 
Baštínský Jan 
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6.3 Opravy závad bezvýkopovými technologiemi 

 

Oprava bezvýkopovou technologií je možná u drtivé většiny zjištěných 

závad. Návrh bezvýkopové sanace (opravy) vychází z charakteru jednotlivých 

závad, obecně jsou možnosti oprav - sanací takovéto: 

Závada Návrh bezvýkopové sanace Foto bezvýkopové sanace 

Nezapravená 

přípojka 

Krátký pryskyřičný rukáv (šířka 

cca 40 cm), otevření otvoru 

v místě napojení přípojky – 

frézou (kanal. robotem). 

Případně umístěním tzv. 

klobouku či tzv. šály, příp. 

obojí. 

 

Obrázek 48 - Krátký pryskyřičný 
rukáv, otevření otvoru v místě 
napojení přípojky – frézou, zdroj: 
OVAK a.s. 

 

 

 

Obrázek 49 - Sanace napojení 
přípojky tzv. kloboukem, zdroj [43] 

Přesazená 

přípojka 

Odfrézování přesazené 

přípojky kanalizačním robotem, 

osazení krátkého 

pryskyřičného rukávu, otevření 

otvoru v místě napojení 

přípojky – frézou (kanalizačním 

robotem). Případné umístění 

tzv. klobouku či tzv. šály, příp. 

obojí. 
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Závada Návrh bezvýkopové sanace Foto bezvýkopové sanace 

Příčná (podélná) 

trhlina trub 

Osazení krátkého 

pryskyřičného rukávu. 

V případě podélné praskliny 

osazení rukávů vedle sebe. 

 

 

Obrázek 50 - sanace potrubí 
krátkou pryskyřičnou vložkou, 
zdroj: OVAK a.s. 

 

Netěsný 

(rozsazený spoj 

trub 

Osazení krátkého 

pryskyřičného rukávu. 

Neodborně 

provedená 

oprava 

Osazení krátkého 

pryskyřičného rukávu, příp. 

rukávů vedle sebe. 

Tabulka 8 - návrhy bezvýkopových sanací 

Další možnou bezvýkopovou 

technologií neodborného napojení, či 

poškození kanalizačních přípojek v místě 

napojení na kanalizaci, je injektování speciální 

cementovou směsí - technologií ZEP-RE-

CON. Využitím této metody se z ovládacího 

vozíku injektuje  

do místa poškození speciální sanační materiál – 

ergelitová malta, která zaplní i případnou kavernu a současně se sanací spoje 

Obrázek 52- sanace injektováním technologií ZEP-RE-CON, zdroj:[42] 

Obrázek 51 - kanalizační robot, 
zdroj:[42] 
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trouby a přípojky je sanována i samotná přípojka v délce až cca 30 cm od místa 

napojení[42]. 

6.4 Opravy vážnějších závad otevřeným výkopem 

 

Charakter dvou ze zjištěných závad neumožňoval jejich sanaci pomocí 

bezvýkopové technologie. Jednalo se o: 

1) Rozsazené a netěsné spoje trub splaškové a dešťové kanalizační 

přípojky domu č. 2949/14 na 

ul. Horymírova 

Tato závada byla navíc 

lokalizována na soukromých 

kanalizačních přípojkách, a 

proto byl k její opravě vyzván 

jejich vlastník a oprava byla 

provedena na základě jeho 

objednávky. Docházelo zde 

k průsaku odpadních vod ze 

splaškové kanalizační přípojky, Obrázek 54 - realizace opravy přípojek u domu č. 
2949/14 na ul. Horymírova, zdroj: OVAK a.s. 

Obrázek 53 - situační zákres opravy přípojek, zdroj: OVAK a.s. 
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která byla částečně zborcená do dešťové kanalizační přípojky, která je uložena 

níže, spoje trub byly netěsné, a proto docházelo k odtoku části odpadních vod do 

dešťové kanalizace. Realizací opravy otevřeným výkopem obou kanalizačních 

přípojek došlo k nápravě tohoto nevhodného technického stavu a zamezení 

nátoku odpadních vod do dešťové kanalizace. 

 

2) Nepropojená dešťová kanalizace odvádějící dešťové vody od domů č. 

2/2958, 2959/4 a 6/2960 u. Rezkova a č. 2972/30 ul. Horymírova 

Tato závada spočívá 

v nepropojení stávající dešťové 

kanalizace odvádějící dešťové 

vody 4 domů. V rámci 

kamerových prohlídek bylo 

zjištěno, že těsně před místem 

napojení tohoto řadu na 

navazující úsek dešťové 

kanalizace historicky nedošlo 

k propojení tohoto řadu do RŠ GIS Obrázek 56 - realizace opravy propojení dešťové 
kanalizace, zdroj: OVAK a.s. 

Obrázek 55 - situační zákres opravy kanalizace, zdroj: OVAK a.s. 
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ID 503581, přičemž nebylo propojeno cca 5 m potrubí. 

V rámci provedené opravy otevřeným výkopem byl napraven tento 

nevyhovující stav, došlo k provedení navrtání RŠ ID 503581 a provedení propojení 

dešťové kanalizace až do této 

RŠ. K nenapojení došlo zřejmě 

v rámci křížení se splaškovou 

kanalizací, která byla 

provedena jako první a 

technologickou nekázní již 

výstavbě nebyla propojena na 

navazující dešťovou kanalizaci. 

Realizaci této opravy 

otevřeným výkopem mj. 

předcházelo obeslání všech 

možných dotčených správců 

inženýrských sítí s žádostí o 

vyjádření k jimi provozovaným 

inženýrským sítím (trubní a 

kabelové vedení) tak, aby 

v rámci opravy – výkopu, 

nedošlo k jejich poškození. 

Jednalo se např. o společnosti: 

RWE, Telefonica O2 (viz přiložený 

obrázek), Ovanet, UPC, Poda, apod. 

6.5 Ekonomické zhodnocení oprav 

 

Veškeré zjištěné závady byly dle svého charakteru jednotlivě posouzeny a 

na tomto základě, s přihlédnutím k ekonomičnosti této opravy, byla zvolena 

vhodná technologie jejich sanace, jak již bezvýkopovými technologiemi, tak ve 

dvou případech za pomocí otevřeného výkopu.  

Obrázek 57 - situační zákres zájmového území 
společností Telefonica O2, zdroj: OVAK a.s. 
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6.5.1 Bezvýkopové opravy 

 

V rámci vyhodnocených kamerových prohlídek bylo zjištěno celkem 55 ks 

závad, které lze sanovat bezvýkopovými technologiemi. Jednotlivé závady, typ 

sanace a odhadovaná částka za tuto sanaci jsou detailně uvedeny v příloze č. 1.  

Celková částka za navržené bezvýkopové sanace byla vyčíslena na 449 

100 Kč bez DPH, tj. v průměru 8 165 Kč/kus. 

6.5.2 Opravy otevřeným výkopem 

 

 V rámci vyhodnocených kamerových prohlídek byly zjištěny celkem 2 

závady, které je nutno řešit v rámci opravy otevřeným výkopem. Opravy, které 

jsou výše detailněji popsány v rámci bodu 6.3, byly vyčísleny na: 

 

Rozsazené a netěsné spoje trub splaškové a dešťové kanalizační přípojky domu 

č. 2949/14 na ul. Horymírova - 53 698 Kč bez DPH – oprava hrazena vlastníkem 

přípojek. 

 

Nepropojená dešťová kanalizace odvádějící dešťové vody od domů č. 2/2958, 

2959/4 a 6/2960 u. Rezkova a č. 2972/30 ul. Horymírova - 133 500 Kč bez DPH. 

 

  Výše uvedené ceny byly převzaty ze zpracovaných položkových rozpočtů 

obou oprav. Rozpočty byly zpracovány subdodavatelskými stavebními firmami 

v souladu s udávanými cenami ve stavebnictví dle ÚRS PRAHA.  

„ÚRS PRAHA je tvůrcem obecně uznávané metodiky rozpočtování v ČR a 

tradičním zpracovatelem databází oceňovacích podkladů a směrných cen 

stavebních prací. Výrazná pozornost je v této oblasti věnována aktualizaci Cenové 

soustavy ÚRS, a to zejména z titulu změn cen vstupů do stavebnictví, nových 

stavebních materiálů, technologií, technologických postupů při výstavbě apod. V 

současné době je tato soustava standardem v oceňování stavebních konstrukcí a 

prací v ČR [44]. 
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7. Závěr 

 

V rámci zpracování práce byly provedeny analýzy 92 úseků betonové 

oddílné kanalizace v dimenzích od 300 do 600 mm v celkové délce 2492 m., 

přičemž byly zajištěny kamerové prohlídky jednotlivých úseků kanalizace, u 

kterých byl posouzen celkový stavební stav, byly zaznamenány zjištěné závady 

(technického charakteru x nános, apod.), zmapovány veškeré napojené 

kanalizační přípojky. V rámci kamerových prohlídek byl rovněž zaznamenán a 

následně posuzován i minimální spád stoky (‰) dle ČSN 75 6101 [7], včetně 

posouzení spádových poměrů dle geodetického zaměření jednotlivých den RŠ 

s vazbou na možné zanášení úseků a s tím spojená nutná budoucí zvýšená 

údržba či návrhy na rekonstrukci (opravy). 

Došlo k posouzení alternativních technických řešení, byly zhodnoceny 

výhody a nevýhody jednotného a oddílného systému kanalizace. Došlo 

k posouzení variantního řešení při využití jednotného systému kanalizace, kdy 

bylo konstatováno, že stávající systém je plně vyhovující, provozně 

bezproblémový a z pohledu vlivu na životní prostředí vhodnější, než systém 

jednotný, jehož využití by obnášelo vybudování min. jednoho dešťového 

oddělovače. 

Realizací opravy otevřeným výkopem, byl odstraněn zdroj znečištění 

dešťové kanalizace a nápravě tohoto nevyhovujícího stavu, kdy docházelo 

k odtoku části splaškových (odpadních) vod z domu č. 2949/14 na ul. Horymírova 

do dešťové kanalizace a následně do recipientu. Druhou opravou, která byla 

provedena otevřeným výkopem, bylo upraveno propojení dešťové kanalizace a 

zajištění jejího bezproblémového provozování. 

Z pohledu budoucího bezproblémového provozování a předcházení vzniku 

provozních událostí (ucpávky, propady terénu, zborcení stok, apod.) je žádoucí, 

aby byly vynaloženy navrhované finanční prostředky a byly tak zajištěny 

bezvýkopové sanace zjištěných závad tak, aby se v maximální míře eliminovala 

možnost vzniku závažnějších závad, které by již nemusely být sanovatelné 

bezvýkopovými technologiemi. Oprava otevřeným výkopem by byla finančně 
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náročnější a rovněž by tak např. mohlo docházet k poškození image 

provozovatele, příp. vlastníka infrastruktury. 

Realizací všech navržených bezvýkopových sanací, by byla kanalizace  

uvedena do plně technicky bezproblémového stavu, který by měl zajistit její další 

bezproblémové provozování spojené s minimálními finančními náklady na její 

údržbu. 
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