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Anotace:  

V této bakalářské práci je zpracován návrh koncepce odkanalizování městské 

části Ostrava-Hrabová.  Za nejvhodnější variantu byla zvolena jednotná gravitační 

stoková soustava, která je v této práci řešena za účelem nejrychlejšího a 

nejefektivnějšího odvedení odpadních vod z dané oblasti. Teoretická část se 

zabývá popisem stávajícího stavu území a hydrologických poměrů. Soustředí se 

na vytipování problému, nalezení řešení a v závislosti na těchto aspektech,  také 

na doporučení vhodného řešení problému. V praktické části je zpracována 

zvolená varianta řešení, která je podložena výkresovou dokumentací a 

hydrotechnickými výpočty. Závěr práce je věnován finančnímu zhodnocení celého 

projektu na realizaci zvolené varianty. Bakalářská práce je zpracována v souladu 

se zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 

 

Annotation: 

In this bachelor thesis is the drafting concept of drainage town district Ostrava- 

Hrabová. For the best variant was chosen a single gravity sewer system,which in 

this thesis solved for the fastest and most efficient discharge of sewage from the 

area. A theoretical part describe existing condition of the area and hydrological 

conditions. It focused on identifying problem, finding a solution and depending on 

these aspects, also the recommendation of an appropriate solution to the problem. 

In the practical part deals with the selected solution,which is based on drawing 

documentation and hydrotechnical calculations. The final part is dedicated to the 

financial assessment of the project to implement oh the selected variant. Bachelor 

thesis is prepared in accordance with the Law on Water Supply and Sewerage No. 

274/2001 Coll. 

 

 

 



Seznam použitých zkratek  
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ŽP - životní prostředí  
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1. ÚVOD 

Jedním z hlavních kritérií při návrhu koncepce odkanalizování městské části 

Ostrava – Hrabová je bezpochyby bezpečné a rychlé odvedení veškeré dešťové a 

splaškové vody z daného území do veřejné jednotné kanalizace, ústící na čistírně 

odpadních vod, a zajištění dobrých hygienických podmínek pro obyvatele v této 

oblasti.  

Bakalářská práce se skládá z teoretické části, jejímž obsahem je seznámení 

s historii dané městské části. Dále je stručně nastíněn současný stav kanalizace a 

popis zvoleného návrhu odkanalizování dané lokality. Jsou zde uvedeny 

legislativní a technické principy řešení. Práce obsahuje také postup pro vyplnění 

tabulky součtové metody navržené kanalizace, která je nedílně spjatá s každým 

projektováním stokové sítě. 

V praktické části je řešení alternativní varianty návrhu koncepce odkanalizování 

zpracováno v programu Autocad 2007. Vytvoření situačního a hydrotechnického 

návrhu koncepce odkanalizování je provedeno pomocí situačního zaměření dané 

lokality v DWG formátu. Dále jsou pak součástí přílohy podélné profily jednotlivých 

stok v programu Winplan – podélný profil kanalizace verze 5.0. Závěr práce je 

věnován ekonomickému zhodnocení celého projektu potřebného pro výstavbu 

nové stokové sítě v místě Ostrava - Hrabová. 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH POMĚRŮ 

 

2.1 HISTORIE MĚSTSKÉ ČÁSTI OSTRAVA – HRABOVÁ 

První písemná zmínka o Hrabové v listině z roku 1297 zdaleka neznamená, že 

středověká vesnice objevující se v ní pod názvem "Grabow" vznikla k tomuto datu. 

V roce 1297 vyvstala zřejmě poprvé nutnost zaznamenat jméno možná již sto let 

existující vsi v důležitém právním dokumentu, který potvrdil a zčásti pozměnil již 

dříve uzavřenou smlouvu o hranici mezi Polskem a Moravou. Tuto hranici tvořila 

původně řeka Ostravice, která však za povodní velmi často měnila svůj tok, což 

mělo za následek spory o lesy a pole. [1] 

Hrabová patřila ve středověku k rozsáhlejším zemědělským obcím. Stáří osady 

napovídá také její pojmenování. Název Hrabová pochází od slovanského pojmu 

"habr" ve starším znění "hrab" a značí místo, kde rostly habry. Slovanský slovní 

základ pak ukazuje, že velmi pravděpodobně jde o osadu, která vznikla do 

poloviny 13. století, tedy ještě před nástupem vrcholné kolonizace. [1] 

Rok 1538 znamená přelom v dějinách paskovského léna. Tehdy se tvrz a 

městečko Paskov, Žabeň, Krmelín, Nová Bělá, Velká Hrabová a Hrabůvka 

vymanily z lenní závislosti na olomouckém biskupství a staly se šlechtickým 

statkem, zapsaným v zemských deskách olomouckých. Jejich prvním světským 

držitelem byl Jan z Pernštejna a na Helfštýně. [1] 

V souvislosti s přestavbou politické správy v důsledku událostí roku 1848 byla také 

v Hrabové ustavena obecní samospráva. Správními orgány místní obce se stal 

obecní výbor a obecní představenstvo. Do čela obce byl volen starosta. Prvním 

starostou obce se stal kolem roku 1857 p. Josef Mutina. Samospráva v obci 

fungovala s výjimkou let 1914 - 1918, 1938 - 1941, kdy se obec přizpůsobovala 

válečným poměrům, do 29.5. 1941. Podle vládního nařízení byla Hrabová od 1. 

července 1941 sloučena s Moravskou Ostravou. [1] 
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Obr. 1 - vlajka městské části Ostrava - Hrabová [1] 

6. listopadu 1990 se na základě zákona o obcích konaly volby do městského 

zastupitelstva a zastupitelstev 22 městských obvodů. Bylo zvoleno 15-ti člené 

zastupitelstvo. Do jejího čela byl na ustavující schůzi dne 8.12. 1990 zvolen 

starosta Bohumil Rundt. Již samotné zřízení městského obvodu Hrabová bylo 

šťastným počinem. Hrabová jako součást obvodu Ostrava 3 byla přehlíženou 

popelkou, avšak možná právě proto si dokázala zachovat osobitý ráz. Obci se 

podařilo navázat na historickou kontinuitu vývoje, jež spočívala v tradičních rysech 

tvářnosti: venkovský příměstský charakter, rozvinutá terciální sféra, klidná rodinná 

zástava. [1]  

 

2.2  ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Počet obyvatel (k 1.1.2011) 3742 ( z toho 123 cizinců) 

Katastrální výměra 920 ha 

Poštovní směrovací číslo 720 00 
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Obr. 2 - znak městské části Ostrava - Hrabová [1] 

 

informace o znaku: 

Hrabovský znak tvoří dělený štít. V horním stříbrném poli je stylizovaná věž 

dřevěného kostelíka v přirozených barvách a ve spodním poli je vyobrazeno půl 

zlatého nožového kola. Věž kostelíka je zřejmým odkazem na dřevěný kostel sv. 

Kateřiny z 16. Století. Nožové kolo, převzaté z dodnes dochovaného Hrabovského 

pečetidla z roku 1865, je typickým atributem obecní patronky – sv. Kateřiny.  [1] 

 

 

Obr. 3 - katastrální mapa městské části O-Hrabová [35] 
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Obr. 4 - hranice odkanalizovaného území [36] 

 

2.3  HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

Neodmyslitelnou součástí a charakteristickým znakem obce Hrabová byly až do 

počátku 20. století rybníky, rozprostírající se na západ od paskovské silnice              

a táhnoucí se od hranice s Paskovem až po hranici s Hrabovou. Patřily k síti 

rybníků, označovaných jako paskovské. Celková výměra rybníků činila asi 230 ha 

s čistým ročním výnosem 616 zlatých. [1] 

Ostravice 

Řeka Ostravice vzniká spojením Bílé a Černé Ostravice, přičemž hydrologicky za 

pramennou se považuje prvně z jmenovaných, Bílá Ostravice. Ta pramení v 

lokalitě Bílá - Hlavatá na moravsko - slovenském pomezí přibližně v nadmořské 

výšce 720 m n.m. Odtud odtéká severovýchodním směrem a po 9,7 km se stéká s 

Černou Ostravicí, která do ní ústí zprava. Odtud pod společným názvem Ostravice 

se její trasa láme a obrací k severu, a po 54,2 km ústí do řeky Odry v Ostravě 
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přibližně na kótě 201 m n.m. Z uvedené délky okolo 6 km tvoří zátopa přehrady 

Šance (km 45,8 - 51,7), celý tok Ostravice od pramene až po ústí je ve správě 

státního podniku Povodí Odry. [2] 

Vlastní Ostravice je v pojetí Plánu dílčího povodí Horní Odry rozčleněna do šesti 

vodních útvarů povrchových vod. Z větších sídel, která leží přímo na toku nebo v 

jeho bezprostřední blízkosti, jsou to Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek - Místek a na 

jejích spodních 9 km pak krajské město Ostrava (s městskými částmi Hrabová, 

Vítkovice, Moravská Ostrava a Slezská Ostrava), které podle Ostravice nese také 

svoje jméno. [2] 

Ščučí 

Jedná se o tok s hydrologickým pořadím 2-03-01-061, spadající do povodí Odry. 

Protéká danou lokalitou Ostrava – Hrabová a ústí jako pravý přítok do řeky 

Ostravice. 

 

Obr. 5 - vodní tok Ščučí (pravý přítok řeky Ostravice) 

 

Další toky v oblasti Hrabové: Štičí, Lesní potok. 
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2.4  POPIS SOUČASNÉHO STAVU ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ 

ODPADNÍCH VOD 

 

Na území městského obvodu se nachází celá řada drobných podnikatelských 

aktivit a objektu občanské vybavenosti, které z pohledu řešené problematiky 

nejsou významnými producenty odpadních vod. [3]  

 

Severní část zastaveného území je odkanalizováno jednotnou stokovou síti, která 

odvádí splaškový a částečné dešťové odpadní vody na ČS Hrabová. Výtlak z ČS 

je napojen na jednotnou stokovou sít Ostravy - Jih. Celkovou délku stokové sítě 

lze odhadnout na cca 9 800 m, profily jednotlivých kanalizačních stok jsou DN 300 

až DN 1200 mm. Provoz a údržbu stávající kanalizace a ČS zajišťuje OVaK a.s. 

Část kanalizace je ve zprávě ÚMOb. [3] 

 

Jižní část obvodu nemá dosud vybudovanou systematickou kanalizaci ani čistírnu 

odpadních vod. Likvidace odpadních vod je zajištěna v septicích či žumpách, které 

jsou zaústěné přímo do trativodu či otevřených příkopu, kterými odpadní vody 

odtékají do recipientu. [3] 

 

Obr. 6 - neudržovaný vodní tok Ščučí v souběhu s komunikací směřující na místní hřebčín 
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Území záměru je určeno situováním stávajících nemovitostí, komunikacemi 

a potřebou přístupu k navržené kanalizaci. Zájmová oblast je součástí statutárního 

území města Ostravy, městského obvodu Hrabová, katastrální území Hrabová. 

Obvod se nachází na jižním okraji města. Ulice Paskovská tvoří komunikační 

„páteř“ území. V těsné blízkosti obvodu je situována Nová huť. Obvodem prochází 

železniční trať ČD Ostrava-Frýdek-Místek. ŽP obvodu je významně ovlivněno 

lidskou činností. V minulosti velká koncentrace těžkého průmyslu v blízkosti 

obvodu ovlivnila významně všechny složky životního prostředí. Po útlumu a 

omezení značné části průmyslové výroby v posledních létech dochází 

k postupnému zlepšování podmínek života obyvatel z pohledu životního prostředí 

v daném území. [4] 

V již tak dotčeném území se nenachází CHKO ani biokoridory. Záměrem je 

výstavba nové jednotné kanalizační sítě pro výraznější zlepšení životního 

prostředí v daném území. Celková výstavba se nedotkne památkových ani jinak 

chráněných objektů. [4]  

Tabulka 1 - generel kanalizace městské části Ostrava – Hrabová [3] 

 

 

3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

 

Bakalářská práce řeší odvedení dešťových a splaškových vod ze zájmového 

území. Při volení jednotlivé varianty řešení návrhu odkanalizování jižní části 

daného území bylo přihlíženo k následujícím zjištěním. 
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Kanalizace v severní části je již v zastaralém stavu. Aktuálně je zde vybudována 

dešťová kanalizace v minimálním rozsahu, na kterou jsou nesystematicky 

připojeny i splaškové vody z obytné zástavby. Nevyhovujícím způsobem je zde 

řešeno potrubí, které je uložené mělce a je zaústěno do vodoteče, jež je v určitých 

místech zanesená a neupravená.  

 

Obr. 7 - dílčí část dešťové kanalizace v souběhu s komunikací Paskovská 
 

Stávající kanalizace je vedena v zastavěném území, ale i přesto jsou zde 

nemovitosti, které na ni nejsou napojeny, tudíž je pro obyvatele povinností vlastnit 

septik nebo žumpu.  

Žumpa je zakrytá, vodotěsná, bezodtoková nádrž, ve které jsou shromažďovány 

splaškové odpadní vody. Vyprázdnění žump se obvykle provádí pomocí fekálního 

vozu. Objem vyčerpané a likvidované odpadní vody musí být přibližně stejný s 

objemem vody zaznamenaným vodoměrem. [5]. 
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Septikem označujeme zařízení zajišťující mechanické a biologické předčištění 

odpadních vod před odtokem do kanalizace, která je zaústěna do vodoteče. Musí 

být pravidelně vyklízen v souladu s ČSN 75 64 02 minimálně 1x ročně (nebo podle 

provozního řádu). Toto zařízení je dnes pro čištění odpadních vod naprosto 

nedostatečné a rozhodně nenahrazuje domovní čistírny odpadních vod. [5]. 

 

Odpadní vody ze žump a septiků musí být likvidovány v souladu s požadavky na 

ochranu životního prostředí. Na dodržování této podmínky dohlíží v případě 

septiků a domovních čistíren odpadních vod odbor ochrany vod a půdy Magistrátu 

města Ostravy. V případě žump je to stavební odbor příslušného Úřadu 

městského obvodu. Tyto odbory při případných kontrolách vyžadují doklad o 

způsobu likvidace těchto odpadních vod. [5]. 

 

Vzhledem k výše uvedeným problematikám odvádění odpadních vod v této 

lokalitě, jsou tedy vlastníci žump nebo jímek bez přelivu, a tudíž jsou povinni hlídat 

a zabezpečit bezpečnou likvidaci těchto vod. Tento způsob odvádění odpadních 

vod je finančně náročnější.   

 

V jižní části Ostravy – Hrabové je stávající stav částečně vybudované dešťové 

kanalizace v nevyhovujícím stavu. Vlivem geologických a hydrogeologických změn 

v dané lokalitě mělo za následek narušení jednotlivých spojů kanalizačních trub. 

Dochází zde k nežádoucí infiltraci vod do dešťové kanalizace. Dále se zde tvoří, 

rovněž nežádoucí, nánosy nečistot. Podobně jako je tomu v severní části i zde se 

nachází nemovitosti, které si musí zabezpečit bezpečné nakládání s odpadními 

vodami pomocí septiků a žump. V této situaci se setkáváme s velkým množstvím 

odvádění odpadních vod nežádoucím způsobem. Z výše uvedených problémů 

stávající dešťové kanalizace v jižní části nebude v projektu dále zohledňována. 
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4. PRINCIPY ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

 

Při realizaci projektu je třeba splňovat určité nároky, jak z legislativního,  tak i 

z technického hlediska. Proto zde budou ty nejdůležitější z nich uvedeny. 

 

4.1 LEGISLATIVNÍ PRINCIPY ŘEŠENÍ  

 Legislativou rozumíme právní předpisy typu věcný záměr zákona, zákon, 

novela zákona, vyhláška, nařízení vlády. [6] 

 

4.1.1 ZÁKONY 

 

Vstupem do Evropské unie v roce 2004 se Česká republika zavazuje také k plnění 

závazku plynoucího z evropského práva. Jedním z nejdůležitějších dokumentů v 

oblasti vodního hospodářství a životního prostředí je Rámcová Směrnice 

2000/60/EU o vodní politice Společenství. 

 

Rámcová směrnice vodní politiky nahlíží na vodní hospodářství z celkového 

hlediska a jeho hlavním cílem je zabránit jakémukoli zhoršení stavu vodních 

útvarů a chránit a zlepšit stav vodních ekosystémů a přilehlých 

mokřadů. Zaměřuje se na podporu udržitelného užívání vod a bude přispívat ke 

zmírnění následků záplav a suchých období. [7] 

 

Navrhování a realizace stokové soustavy je neodmyslitelně spjato s dodržováním 

těchto dalších důležitých zákonů: 

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

zákon) 

Tento  zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb   a   

jejich   změn,  terénních  úprav  a  zařízení,  užívaní  a odstraňování  staveb,  
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dohled  a  zvláštní  pravomoci stavebních úřadů, postavení  a  oprávnění  

autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost 

osob při přípravě a provádění staveb. [8] 

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

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti 

povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých 

účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem 

Evropských společenství1). Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich 

přímo závisejících suchozemských ekosystémů. [9] 

 

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

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Tento  zákon  upravuje  některé  vztahy  vznikající  při  rozvoji, výstavbě  a  

provozu  vodovodů  a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále  jen  "vodovody 

a kanalizace"), přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních 

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. [10] 

 

Nařízení č. 61/2003 Sb. 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. 

[11] 
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4.1.2 NORMY  

 

Normou rozumíme soubor dohod, kritérií a specifikací, sloužících k zajištění 

vyhovujícího účelu daného materiálu, výrobku, postupu nebo služby. Rozumíme 

pod nimi kvalifikovaná doporučení nikoli příkazy. [12]  

 

Jednotlivé použité normy: 

 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci 

gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich, v 

souladu s ČSN EN 752 a ČSN EN 1610, s platností pro města, obce, sídliště, 

rozptýlenou zástavbu, dopravní stavby a jiné lidskou stavební činností dotčené 

lokality.  [13] 

Pro zemní práce platí ČSN 73 3050  

Zemní práce podle této normy jsou práce, které se zabývají rozpojováním hornin, 

přemísťováním vykopané zeminy (výkopku), sypaniny, jejich sypáním včetně jejich 

případného zhutňování nebo jiného zpevňování a jinými úpravami, souvisícími s 

těmito pracemi. [14] 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 Norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení v 

etapě územního plánování a projektování sítí v zastavěných a nezastavěných 

územích v hranicích měst a obcích. Stanoví zásady pro uspořádání sítí uložených 

ve veřejných plochách, v prostoru místních komunikací a v průtahu silnic. [15] 
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4.2 TECHNICKÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ  

  

4.2.1 ÚČEL ODVODŇOVACÍCH STAVEB 

V dnešní době značně narůstá potřeba rekonstrukcí kanalizačních systémů ve 

velkých městech, s přihlédnutím na jejich stáří a limitovanou schopnost hygienicky 

a hydraulicky bezpečně transportovat požadované množství produkovaných 

odpadních vod. Zejména množství dešťových odpadních vod, které vlivem 

rozšiřování ploch s malou infiltrační a evapotranspirační schopností 

v urbanizovaných povodích neustále roste. [16] 

 

4.2.2 ODPADNÍ VODY A JEJÍ DRUHY  

 

Odpadní voda: 

 

Jedná se o termín používaný na jakýkoli typ vod, která byla použita na činnost, jež 

zhoršila její kvalitu. Zahrnují se zde vody vypouštěné z domácností, kanceláří, 

sociálních a průmyslových budov. Patří zde vody použité v zemědělském 

průmyslu. Tato voda již není vhodná pro lidskou spotřebu. [17] 

 

Odpadní vody jsou vypouštěny většinou do vod povrchových. Předtím však musí 

být vyčištěny na požadovanou míru, stanovenou vodohospodářským rozhodnutím, 

které obsahuje mimo jiné především povolené vypouštěné množství Odpadních 

vod a kvalitativní, bilanční limity pro jednotlivé složky znečištění. [16] 

 

Druhy odpadních vod: 
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Odpadní vody splaškové – vznikají v obytných celcích, v zařízeních občanské 

vybavenosti, v hygienických zařízeních výrobních průmyslových a zemědělských 

závodů a provozů a v dopravních prostředcích. Mají většinou ustálenou kvalitu s 

převahou organického znečištění ve všech formách (hrubě rozptýlené, rozpuštěné 

a nerozpuštěné, usaditelné až neusaditelné). Nekladou zvláštní požadavky na 

provedení a provoz stokové sítě a dají se snadno čistit běžnými mechanicko – 

biologickými postupy. [18] 

 

Odpadní vody průmyslové – průmyslové vody se využívají pro takové účely jako je 

výroba, zpracování, mytí, ředění, chlazení atd.. Mezi průmyslové odpadní vody se 

zařazují vody použité při výrobním procesu v průmyslových závodech, ale i v 

menších provozovnách. Druh a síla znečištění může být velmi různá. Silně 

znečištěné průmyslové OV musejí být nejdřív předčištěny nejdříve přímo v daném 

závodě a až následně mohou být vypuštěny do stokové sítě. Důvod 

nerovnoměrnosti odtokem těchto OV ze závodů je dán směnností závodu nebo 

pracovním cyklem. [19, 20, 24] 

 

Odpadní vody infekční – vznikají v infekčních odděleních nemocnic, sanatorií a 

léčeben, ve výrobnách očkovacích sér, v mikrobiologických laboratořích, kafileriích 

ap. Obsahují velké množství choroboplodných zárodků, které mohou být zdrojem 

infekcí a epidemií. Z těchto důvodů vyžadují zvláštní režim nakládání s nimi – 

musí být odváděny samostatnou oddílnou stokovou sítí a před vypouštěním do 

veřejné kanalizace důsledně hygienicky zabezpečeny (dezinfekce sterilizací v 

autoklávech nebo chemicky). [18] 

 

Odpadní vody ze zemědělské výroby – do této kategorie přísluší zejména odpadní 

vody z provozoven zemědělské živočišné výroby, jako jsou oplachové vody z 

mléčnic, přípraven krmiva ap. Odpadními vodami z těchto provozů nejsou ale 

močůvka, kejda a silážní šťávy, které mají charakter tekutých odpadů a které 

nesmějí být do veřejné kanalizace a na ČOV vypouštěny. [18] 
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Ostatní odpadní vody – mají původ v jiných, než výše uvedených zdrojích a jsou 

jimi např. průsakové vody z odkališť nebo ze skládek odpadů. [18] 

 

Látky které nejsou odpadními vodami a které nesmí vniknout do veřejné 

kanalizace: 

 

Do stokové sítě by neměly být v žádném případě vypouštěny odpadní vody, které 

by mohly narušit materiál stok. sítě, mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost práce 

obsluhy stokové sítě a OV způsobující provozní závady při průtoku stokových sítí.  

[16]   

Při umělém pravidelném dodávání kyslíku přímo do stoky v dlouhém úseku bude 

dosaženo snížení organického znečištění. V případě poruchy čistírny odpadních 

vod je tak možno zajistit lepší kvalitu vody odcházející přímo do recipientu. [21]   

 

a) Radioaktivní, infekční aj., ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů 

stokové sítě a ČOV, i obyvatel v širším smyslu, příp. způsobujících nadměrný 

zápach  

b) narušující materiál stokové sítě nebo ČOV  

c) způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo 

ohrožující provoz ČOV  

d) hořlavé, výbušné. popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří 

výbušné, dusivé nebo otravné směsi  

e) jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami v kanalizaci vyvíjejí 

jedovaté produkty  

f) pesticidy, jedy, omamné látky, žíraviny [22]   

 

4.2.3 SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ 

 

Systémem stokové sítě se rozumí uspořádání stok v zájmovém území. To závisí 

zejména na konfiguraci terénu, tvaru odvodňovaného území a charakteru 

zástavby. Při návrhu uspořádání stokové sítě je prioritním kritériem požadavek co 

nejrychlejšího, nejpřímějšího, provozně spolehlivého a pokud možno gravitačního 
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odvedení odpadních vod na ČOV. Základními systémy stokových sítí jsou: systém 

větevný, úchytný, pásmový a radiální. [16] 

 

Větevný systém (obrázek 8) se uplatňuje v členitém území, které neumožňuje 

pravidelné uspořádání stok. Nejnižšími místy území je vedena tzv. kmenová stoka, 

do které ústí hlavní stoky a na ně jsou napojeny sběrače s uličními stokami. 

Uspořádání připomíná rozvětvený strom. [16] 

 

Obr. 8 - větevný systém [16] 
 

 

Úchytný systém (obrázek 9) se používá při pravidelném uspořádání území ve 

tvaru dlouhých údolí s jednotným sklonem k vodnímu toku a současně podél 

vodního toku. Úchytná (kmenová) stoka je vedena podél vodního toku a do ni ústí 

jednotlivé sběrače s uličními stokami. [16] 

 

Obr. 9  - úchytný systém [16] 
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Pásmový systém (obr. 3.4) se uplatňuje v územích, kde, s ohledem na 

konfiguraci terénu, je nutno odvodňovanou oblast rozdělit do několika výškových 

pásem (údolí s oboustranným větším sklonem terénu přecházejícím v ploché 

zpravidla inundační území vodního toku). Tak například při třípásmovém 

uspořádání odpadní vody z nejvyššího pásma odtékají gravitačně za všech 

vodních stavů ve vodním toku, ze středního pásma bude gravitační odvodnění 

fungovat pouze za nízkých vodních stavů ve vodoteči, za vyšších vodních stavů 

bude nutné přečerpávání odpadních vod. Odpadní vody z nejnižšího pásma bude 

nutno přečerpávat vždy. [16] 

 

Obr. 10 - pásmový systém [16] 
 

 

4.2.4 SOUSTAVY STOKOVÝCH SÍTÍ 

 

Podle způsobu odvádění odpadních vod ze zájmového území existují tři soustavy 

stokových sítí a to : soustava jednotná, soustava oddílná a soustava 

kombinovaná. [18] 

 

Soustava jednotná 

 

U této soustavy jsou všechny druhy odpadních vod a vody srážkové odváděny 

společně jednou stokovou sítí. Rozhodující pro dimenzování stok takové sítě je 
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okamžitý extremní průtok nikoliv celkové množství (např. celoroční). Z důvodů 

ekonomických se však celá stoková síť nedimenzuje na extrémní průtoky 

srážkových vod ale hospodárněji na množství menší, díky umístění tzv. dešťových 

oddělovačů (odlehčovacích komor). Ty umožňují odlehčovat průtok v kmenové 

stoce od určitého poměru naředění (1:n) splaškových vod srážkovými přímo do 

vodního toku (obr. 3.1).Tímto opatřením se docílí hospodárného návrhu stokové 

sítě a všech objektů čistírny odpadních vod. Výhodou jednotné stokové soustavy, 

kromě úspory investičních nákladů oproti soustavě oddílné, je pozitivní vliv na 

vlastní provoz sítě spočívající v jejím automatickém proplachování při dešťových 

průtocích, což výrazně snižuje nebezpečí zanášení, zejména v úsecích s 

minimálním sklonem. [18] 

 

 

Nevýhodou jednotné soustavy je, že se za dešťových průtoků připouští přímé 

vypouštění naředěných splaškových vod do vodního toku se všemi negativními 

dopady (hygienickými, estetickými) na životní prostředí. Tento negativní dopad 

však může být výrazně eliminován vybudováním tzv. separátorů a dešťových 

nádrží. [18] 

 

Obr. 11 - jednotná stoková soustava [18] 
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Soustava oddílná 

 

U této soustavy je pro každý druh odpadních vod navržena samostatná síť, to 

znamená, že odpadní vody se vzájemně nemísí. Splaškové, případně průmyslové 

nebo ostatní odpadní vody jsou odváděny splaškovou sítí přímo na čistírnu 

odpadních vod, srážkové vody samostatnou, zpravidla mělčeji uloženou sítí, buď 

přímo do vodního toku, nebo přes dešťové nádrže. Nedochází zde tedy ke 

kontaktu splaškových a ostatních závadných odpadních vod se životním 

prostředím. Nevýhodou oddílné soustavy, kromě vyšších investičních nákladů, 

jsou i výrazně vyšší prostorové nároky (v ulicích musí být souběžně umístěny dvě 

trasy kanalizace). U splaškových větví navíc hrozí zvýšené nebezpečí zanášení, 

zejména v úsecích s minimálními sklony. Oddílná soustava se uplatňuje zejména 

při odkanalizování menších obcí, dále u obcí s málo vodnými vodními toky, které 

by nezajistily dostatečné ředění odlehčovaných vod z dešťových oddělovačů. 

Oddílná soustava je dále nezbytná při odkanalizování průmyslových závodů 

s produkcí závadných (toxických) odpadních vod a zdravotnických zařízení s 

produkcí infekčních odpadních vod – v obou těchto případech je, z důvodů 

ekologických, hygienických a provozních, zcela nepřípustné společné odvádění se 

splaškovými a srážkovými vodami jednotnou stokovou sítí. [18] 

 

 

Obr. 12 - oddílná stoková soustava [18] 
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Soustava kombinovaná 

 

Navrhuje se buď jako prostá kombinace jednotné a oddílné soustavy pro dané 

zájmové území nebo jako modifikované verze oddílných soustav. Rozhodnutí o 

volbě příslušné varianty musí předcházet podrobný technicko - ekonomický 

rozbor, při kterém se hodnotí morfologické, urbanistické, hydrologické, technicko – 

ekonomické a provozní faktory zájmového území a aspekty navrhovaného řešení. 

V prvním případě se jedná o prostou kombinaci obou soustav, kdy např. převážná 

část zájmového území je řešena soustavou jednotnou a menší, okrajová část 

území za přirozenou rozvodnicí soustavou oddílnou. [18] 

 

V druhém případě jsou možné různé verze oddílných soustav nazývané jako 

soustava polooddílná řešená např. tak, že dešťové větve oddílné soustavy slouží k 

odvádění pouze tzv. neznečištěných srážkových vod ze střech a z ostatních 

neznečištěných ploch – tyto vody se vypouštění přímo do vodního toku. Ostatní, 

tzv. znečištěné, srážkové vody ze silně dopravně exponovaných ploch jsou 

odváděny společně se splaškovými vodami splaškovou sítí na ČOV. Na této 

jednotné síti se ale nenavrhují dešťové oddělovače. [18] 

 

 

Obr. 13 - modifikovaná stoková soustava [18] 
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4.2.5 OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI  

 

 Vstupní šachty 

 

 

• vstupní část  

 

Vstupní část je tvořena komínem z rovných betonových (železobetonových) 

kanalizačních skruží DN 1000mm pryžovým nebo integrovaným těsněním a 

přechodovou skruží 1000/600(800). V případě malého krytí může být přechodová 

skruž nahrazena přechodovou deskou. Vstupní část je ukončena vyrovnávacím 

věncem zakončeným litinovým poklopem. Vstup do šachet je umožněn pomocí 1 

ks kapsového stupadla v kónické skruži a níže umístěných šachtových stupadel 

(ocelových potažených plastem). Ve zpevněných plochách poklop lícuje s 

povrchem zpevněné plochy. V zelených plochách v intravilánu je nutné zvýšení 

poklopu proti okolnímu terénu o 10 cm s obetonováním nad terén 1,5 x 1,5m do 

hloubky 1,0m. V zelených plochách v extravilánu, nebo větších zelených plochách 

intravilánu je nutné zvýšení o 30 – 50cm s následným obetonováním poklopů a 

kónusů 1,5 x 1,5m. U vstupní šachty je nutno osadit na straně vstupu výstražnou 

tyč dlouhou 2m, natřenou střídavě hnědou a bílou barvou po 20cm . [23] 

  

• manipulační část  

 

 Revizní objekty 

 

U kanalizačních stok neprůlezných a průlezných je nutné dodržet vzdálenost mezi 

revizními vstupy max. 50m. U stok průchozích vzdálenost mezi vstupy může být 

navržena do vzdálenosti 100m. Světlá výška od pochůzného dna či podesty po 
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stropní konstrukci má být 1800mm, minimálně 1000 (při malém krytí potrubí). 

Průtokové žlaby by měly být ochráněny shodným druhem materiálu, ze kterého je 

zhotoveno samotné potrubí, nebo obloženy jiným obrusu vzdorným materiálem 

(čedič, kamenina). [23] 

 Objekty na spojení stok (spojné šachty a komory) 

 

Spojné objekty se navrhují na soutoku dvou a více stok. Při návrhu soutoku musí 

být zajištěn plynulý odtok odpadních vod ze všech přítokových stok. Nesmí 

docházet ke vzdutí přítokových vod. Boční přítokové potrubí musí být napojeno 

obloukem po směru toku na průběžnou trasu. Dno stoky ve spojné šachtě či 

komoře musí být ochráněno proti obrusu a nepříznivém vlivu protékajícího média 

obkladem (čedič, žula, apod.) [23] 

 

 Objekty na změnu směru stok  

 

Lomové komory jsou používány při změně směru stoky. Vstupní šachta se 

umísťuje na začátek a na konec oblouku. Pro dodržení hydraulických parametrů je 

nutné, aby poloměr oblouku byl navržen jako min. 10 – ti násobek průměru šířky 

příčného profilu. Světlá výška od pochůzného dna či podesty po stropní konstrukci 

má být 1800mm, minimálně 1000mm (při malém krytí potrubí). Pro zajištění 

provozu komory se použije jeden nebo více vstupů. Jeden vstup bude umístěn pro 

potřeby čištění přibližně v průsečíku os stoky. Dno stoky v lomové komoře musí 

být vhodně ochráněno proti obrusu. [23] 

 

 Objekty na změnu nivelety stok  

 

• Spadiště  

 

Spadiště se navrhují na stoce tam, kde je sklon terénu větší než sklon stoky při 

maximální možné průtočné rychlosti. Výška spadiště nesmí přesáhnout 4m při 

profilu stoky DN 250 až DN 400 a 3m při profilu stoky DN 500 až DN 600. 

Opevnění nárazové stěny bude provedeno z obkladů čediče, žuly apod. Pro vstup 
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do spadišť platí obecná ustanovení pro šachty. Vstupní část bude umístěna nad 

odtokovou částí spadišťové šachty. U profilů nad DN 600mm bude realizována 

dělící stěna. [23] 

 

• Skluzy  

 

Skluzy se navrhují v případě velmi strmých přímých úseků stok, kde by 

vybudování soustavy spadišť bylo velmi nákladné nebo obtížně proveditelné. 

Skluz musí být na svém začátku a konci opatřen vstupní šachtou. Rychlost 

proudění odpadní vody v skluzu nesmí přesáhnout 10,0 m/s. Hydraulický výpočet 

musí vzít v úvahu navýšení průtoku provzdušněním odpadní vody. [23] 

 

4.2.6 MATERIÁL STOKOVÝCH SÍTÍ 

 

Materiál pro stokovou síť je volen podle účelu a plánované životnosti díla. Materiál 

stok musí být vodotěsný, odolný proti mechanickým, chemickým a biologickým 

vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním vlivům okolního prostředí. 

Musí umožňovat bezpečné a účinné čištění stok. [25]   

 

• Glazovaná kamenina  

 

Na základě technických, ekonomických a ekologických důvodů mají glazované 

kameninové trouby výhodu oproti ostatním kanalizačním materiálům. Glazované 

kameninové trouby jsou skutečně "vhodným produktem", který se hodí do filozofie 

udržitelné výstavby, která může být bez problému předána dalším generacím. [26]   

 

Je materiál, který vzniká po vypálení vysoce kvalitní hlíny za řízených podmínek 

při teplotě asi 1200 °C. Na rozdíl od mnoha jiných materiálů používaných v oboru 

budování kanalizačních sítí je glazovaná kamenina chemicky a mechanicky 



Lukáš Gargulák: Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Hrabová 

Ostrava 2013  25

odolná a vzhledem k vynikajícím hydraulickým vlastnostem zaručuje rovněž 

mimořádně dlouhou životnost. [27]   

 

Obr. 14 - Kameninové trouby a tvarovky [37] 
 

• Beton  

Používaný k výrobě betonových a železobetonových trub a šachet odpovídá svým 

složením, zhutněním a kvalitativními vlastnostmi „betonu se zvláštními 

vlastnostmi“ ve smyslu normy ČSN EN 206, tj. vodotěsnému betonu s vysokým 

stupněm odolnosti proti mrazu. Beton používaný k výrobě trub je otěruvzdorný, 

odolný proti chemicky agresivnímu prostředí a odolný proti působení chemických 

rozmrazovacích látek. [27]   

 

5. POSOUZENI MOŽNÝCH VARIANT A ROZPRACOVÁNÍ 

DOPORUČENÉ VARIANTY 

 

V tomto bodě jsou navrženy možné varianty řešení odkanalizování městské části 

Ostravy - Hrabové, poté následné zvolení nejvhodnější z nich a  nakonec její 
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rozpracování. Při posuzování se nabízela varianta jednotného nebo oddílného 

odvedení odpadních vod z daného území. 

 

5.1 VARIANTA A  

 

Varianta A spočívá v řešení odkanalizování daného území oddílnou stokovou 

soustavou. Oddílná stoková soustava odvádí dešťové vody do recipientu pomocí 

dešťové kanalizace a zvlášť dopravuje splaškovou vodu pomocí splaškové 

kanalizace, která ústí na čistírně odpadních vod.  

 

Vzhledem k stávající částečně vybudované dešťové kanalizaci, nacházející se 

v jižní části obce, se nabízí dostavba kanalizace pro odvod splašků. Stoková síť 

by po dokončení výstavby splaškové kanalizace dotvořila celek oddílné stokové 

soustavy. Nicméně, stávající dešťová kanalizace již neplní  adekvátně svou funkci. 

Dochází zde k netěsnostem potrubí, které má za následek vnikání balastních vod 

do dešťové kanalizace a naopak tak k úniku vod do okolí. V některých částech je 

kanalizace zanesená a zapříčiňuje tak ucpávání potrubí při přívalových deštích. 

Tudíž při realizaci nové oddílné stokové soustavy by bylo nutné uvažovat o 

vybudování, jak nové dešťové, tak i splaškové kanalizace. Je třeba také zohlednit 

kriteria spojené s dodržením ustanovených prostorových norem při křížení a 

soubězích s ostatními inženýrskými sítěmi, které jsou při konstruování oddílné 

kanalizace náročnější, nežli jednotná kanalizace. Také s přihlédnutím 

na ekonomického hledisko výše uvedené problematiky, nebude tato varianta dále 

řešena.  

 

5.2 VARIANTA B 

 

Předmětem varianty B je výstavba jednotné kanalizační soustavy v jižní části 

Hrabové tak, aby došlo k rychlému a bezpečnému odvedení splaškových a 
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dešťových odpadních vod z území. Kmenová stoka bude vedena převážně, pokud 

to situace dovolí, v ose komunikace Paskovská. Vzhledem k svažitosti terénu 

bude odkanalizování provedeno gravitačně. Kanalizace bude svedena do nejníže 

položeného místa v komunikaci Paskovská na poskytnuté situaci a bude 

ukončena kanalizační šachtou, z které se bude možné napojit na stávající 

jednotnou stokovou síť v severní části Hrabové. Navrhovaná trasa bude vedena 

touto silnicí III. třídy z místa Hrabová – statek severně ve směru na Ostravu o 

vyměřené délce 1233 metrů. Na kmenovou stoku budou napojeny vedlejší stoky, 

které budou sváděny rovněž gravitačně. Technické parametry nových úseků 

kanalizace splní podmínky příslušných technických norem a předpisů.  

Hlavními výhodami jednotné stokové soustavy je její technologická a ekonomická 

nenáročnost. Při posuzování bylo přihlíženo především k těmto aspektům, a proto 

byla zvolena Varianta B pro podrobnější rozpracování. 

 

5.3 ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÉ VARIANTY ŘEŠENÍ 

 

Zvolená varianta koncepce odkanalizování městské části Ostrava Hrabová byla 

zpracována v souladu s normou ČSN 01 3463 [28] v programu Autocad 2007 a 

podélné profily v programu Winplan – podélný profil kanalizace verze 5.0.  

 

Jak bylo výše nastíněno jde o gravitační svedení jednotnou stokovou sítí na kterou 

bude napojena prostřednictvím kanalizačních přípojek každá z nemovitostí dané 

situace. V místě plánované realizace stokové sítě je brán ohled i na již existující 

zástavbu a stávající směrovací komunikace. Jako materiál kanalizace je zvolena 

především z hlediska životnosti, ekonomické nenáročnosti a šetrnosti k životnímu 

prostředí glazurovaná kamenina. Jelikož je komunikace Paskovská na 

odkanalizovaném území Hrabová v nevyhovujícím stavu, bude silnice 

znovuzřízená v rámci výstavby kanalizace.  
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Obr. 15 - poškozená komunikace Paskovská 
 

 

Obr. 16 - poškozená komunikace Paskovská 
 

Dále proběhnou nutné rekultivace staveniště do původního stavu. Situace není 

řešena v úplném rozsahu z důvodu nedostatečně zaměřených podkladů 

v katastrální mapě. Stavba je v celém svém rozsahu situována pod úroveň terénu, 
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nevyžaduje tudíž žádnou estetickou zátěž v dané lokalitě. V rámci bakalářské 

práce nebude řešeno napojení jednotlivých přípojek k domovním nemovitostem.  

 

5.3.1 VÝKRES SITUACE 

 

Výkres situace (viz příloha č.1) byl vyhotoven v programu Autocad 2007 za 

pomocí vynesených výškových kót v katastrální mapě. Je zde znázorněno 

směrové vedení stoky a všechny objekty na dané stokové síti, včetně jejich 

popisu. Stoková síť tvoří topologii větveného systému, který je složený z 12 

jednotlivých stok, na kterých je umístěno 92 šachet o celkové délce 3327 metrů. 

Stoková síť je vedena, pokud to situace dovoluje v ose komunikace. Z důvodu 

poruchovosti a údržby na stokové síti je nejdelší možná vzdálenost mezi šachtami 

stanovena do 50 metrů. Kmenovou stoku, jmenovitě stoku A, je nutno uložit 

přednostně z důvodu výškového napojení stok vedlejších (A1-A11), ke kterému 

dochází ve spojných šachtách. Výkres situace je v měřítku 1:1000. 

 

5.3.2 HYDROTECHNICKÁ SITUACE  

 

Druhým vyhotoveným výkresem je hydrotechnická situace (viz příloha č.2), která 

byla vyhotovena rovněž v programu Autocad 2007. V této situaci, kolem vedených 

stok hranice, je vytvořeno kanalizačního povodí o celkové výměře 15,86 ha. Uvnitř 

kanalizačního povodí dochází k rozdělení na jednotlivé kanalizační okrsky 

geometrickou metodou ideálních střech. Kde hranice přiřazených ploch tvoří osy 

úhlů úseků vymezujících plochu. Rozlišuje se hustota zástavby nebo hustota 

obyvatel v plochách přiřazených k jednotlivým úsekům. Každý z těchto okrsků má 

přidělené pořadí a výměr plochy, který nesmí přesáhnout velikost jednoho hektaru. 

Ve zvolené situaci je 27 jednotlivých kanalizačních okrsků. 
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5.3.3 PODÉLNÉ PROFILY 

 

Podélné profily (viz příloha č. 3-13) jsou zpracovány v programu Winplan – 

podélný profil kanalizace verze 5.0. Ze situace (viz. příloha 1) byly exportovány do 

Winplanu jednotlivé křivky stok, kde na základě výškopisných podkladů byly 

navrženy jednotlivé sklony stok. Kromě jednotlivých sklonů stok jsou zde 

zaznačeny objekty na stokové síti, v podobě šachet, dále pak terény, výškové 

napojení stok, křížení s inženýrskými sítěmi, materiál kanalizačního potrubí a jeho 

jmenovité světlosti. Dále pak výsledné přílohy (viz příloha č. 3-13) byly převedeny 

zpět do programu Autocad 2007. 

 

• Podélný profil stoky A 

Jedná se o kmenovou stoku A, která je vedena v ose komunikace Paskovská o 

celkové délce kameninového potrubí 1233 metrů. Postupně prochází 13-ti 

kanalizačními okrsky o výměře plochy povodí 5,73ha. Stoka A vede od šachty Š0, 

kde bude napojena na stávající kanalizaci severní části Ostrava – Hrabová a je 

ukončena na ulici Hrabová – Statek v šachtě Š33.  

 

Obr. 17 - ulice Paskovská v místě Ostrava Hrabová - Statek 
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Na stoce je navrženo 33 šachet, z toho 23 šachet je lomových a 10 spojných. 

Sklon nivelety dna potrubí je po celé délce úseku 5 ‰. Na kmenovou stoku jsou 

ve spojných šachtách dnem do dna postupně napojeny stoky A1 (Š2), A2 (Š12), 

A3 (Š16), A4 (Š18), A5 (Š19), A6 (Š19), A7 (Š22), A8 (Š24), A9 (Š27), A10 (Š29), 

A11 (Š30). 

Tabulka 2 - parametry stoky A 
Parametry stoky A 

  DN (jmenovitá 

světlost) 

číslo kanalizačního 

okrsku 

Délka 

úseku rychlost 

sklon 

nivelety 

  (mm)   (m) (m/s) (‰) 

1 300 1 124 0,91 5 

2 400 3,5 81 1,1 5 

3 500 7,9 157 1,28 5 

4 600 11,15 153 1,44 5 

5 800 17,19,20,23,24,27 718 1,75 5 

∑     1233     

 

• Podélný profil stoky A1 

Vedlejší stoka A1 je vedená ulicí Poplužní o celkové délce 333metrů. Je napojena 

dnem do dna na kmenovou stoku A ve spojné šachtě Š2. Na stoce je v daném 

úseku 9 lomených šachet. Stoka A1 prochází dvěma kanalizačními okrsky o 

výměře plochy povodí1,79ha. 

Tabulka 3 - parametry stoky A1 
Parametry stoky A1 

  DN (jmenovitá 

světlost) 

číslo kanalizačního 

okrsku Délka úseku rychlost sklon nivelety 

  (mm)   (m) (m/s) (‰) 

1 300 25 154 0,81 4 

2 400 26 179 0,99 4 

∑     333     
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• Podélný profil stoky A2 

Vedlejší stoka A2 je vedená ulicí Bělská o celkové délce 307metrů. Je napojena 

dnem do dna na kmenovou stoku A ve spojné šachtě Š12. Na stoce je v daném 

úseku 9 lomených šachet. Stoka A2 prochází dvěma kanalizačními okrsky o 

výměře plochy povodí 1,51ha. 

Tabulka 4 - parametry stoky A2 
Parametry stoky A2 

  DN (jmenovitá 

světlost) 

číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Délka 

úseku rychlost 

sklon 

nivelety 

  (mm)   (m) (m/s) (‰) 

1 300 21 164 0,81 4 

2 400 22 143 0,99 4 

∑     307     

 

• Podélný profil stoky A3 

Vedlejší stoka A3 je vedená ulicí Na hurtě o celkové délce 194metrů. Je napojena 

dnem do dna na kmenovou stoku A ve spojné šachtě Š16. Na stoce je v daném 

úseku 4 lomené šachty. Stoka A3 prochází jedním kanalizačním okrskem o 

výměře plochy povodí 0,95ha. 

Tabulka 5 - parametry stoky A3 
Parametry stoky A3 

  DN (jmenovitá 

světlost) 

číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Délka 

úseku rychlost 

sklon 

nivelety 

  (mm)   (m) (m/s) (‰) 

1 300 18 194 0,81 4 

∑     194     

 

• Podélný profil stoky A4 

Vedlejší stoka A4 je vedená ulicí Na Janošku o celkové délce 152metrů.  
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Obr. 18 - stoka A4 - ulice Na Janošku 
 

Je napojena dnem do dna na kmenovou stoku A ve spojné šachtě Š18. Na stoce 

je v daném úseku 5 lomených šachet. Stoka A4 prochází jedním kanalizačním 

okrskem o výměře plochy povodí 0,75ha. 

Tabulka 6 - parametry stoky A4 
Parametry stoky A4 

  DN (jmenovitá 

světlost) 

číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Délka 

úseku rychlost 

sklon 

nivelety 

  (mm)   (m) (m/s) (‰) 

1 300 16 152 0,81 4 

∑     152     

 

• Podélný profil stoky A5 

Vedlejší stoka A5 je vedená ulicí Na rozvodí o celkové délce 143metrů. Je 

napojena dnem do dna na kmenovou stoku A ve sběrné šachtě Š19 s levým a 

pravým přítokem. Na stoce je v daném úseku 5 lomených šachet. Stoka A5 

prochází jedním kanalizačním okrskem o výměře plochy povodí 0,68ha. 



Lukáš Gargulák: Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Hrabová 

Ostrava 2013  34

Tabulka 7 - parametry stoky A5 
Parametry stoky A5 

  DN (jmenovitá 

světlost) 

číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Délka 

úseku rychlost 

sklon 

nivelety 

  (mm)   (m) (m/s) (‰) 

1 300 14 143 0,81 4 

∑     143     

 

• Podélný profil stoky A6 

Vedlejší stoka A6 je vedená ulicí Na luhu o celkové délce 295metrů. Je napojena 

dnem do dna na kmenovou stoku A ve sběrné šachtě Š19 s levým a pravým 

přítokem. Na stoce je v daném úseku 7 lomených šachet. Stoka A6 prochází 

dvěma kanalizačními okrsky o výměře plochy povodí 1,47ha. 

Tabulka 8 - parametry stoky A6 
Parametry stoky A6 

  DN (jmenovitá 

světlost) 

číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Délka 

úseku rychlost 

sklon 

nivelety 

  (mm)   (m) (m/s) (‰) 

1 300 12 150 0,81 4 

2 400 13 143 0,99 4 

∑     293     

 

• Podélný profil stoky A7 

Vedlejší stoka A7 je vedená ulicí Kolumbova o celkové délce 224metrů. Je 

napojena dnem do dna na kmenovou stoku A ve spojné šachtě Š22. Na stoce je 

v daném úseku 6 lomených šachet. Stoka A7 prochází jedním kanalizačním 

okrskem o výměře plochy povodí 0,98ha. 

 

 



Lukáš Gargulák: Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Hrabová 

Ostrava 2013  35

Tabulka 9 - parametry stoky A7 
Parametry stoky A7 

  DN (jmenovitá 

světlost) 

číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Délka 

úseku rychlost 

sklon 

nivelety 

  (mm)   (m) (m/s) (‰) 

1 300 10 224 0,81 4 

∑     224     

 

• Podélný profil stoky A8 

Vedlejší stoka A8 je vedená ulicí k hřebčínu o celkové délce 140metrů. Je 

napojena dnem do dna na kmenovou stoku A ve spojné šachtě Š24. Na stoce jsou 

v daném úseku 3 lomené šachty. Stoka A8 prochází jedním kanalizačním okrskem 

o výměře plochy povodí 0,44ha. 

Tabulka 10 - parametry stoky A8 
Parametry stoky A8 

  DN (jmenovitá 

světlost) 

číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Délka 

úseku rychlost 

sklon 

nivelety 

  (mm)   (m) (m/s) (‰) 

1 300 8 140 0,81 4 

∑     140     

 

• Podélný profil stoky A9 

Vedlejší stoka A9 je vedená ulicí Slínová o celkové délce 137metrů.  
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Obr. 19 - stoka A9 - ulice Slínová 
 

Je napojena dnem do dna na kmenovou stoku A ve spojné šachtě Š27. Na stoce 

jsou v daném úseku 4 lomené šachty. Stoka A9 prochází jedním kanalizačním 

okrskem o výměře plochy povodí 0,46ha. 

Tabulka 11 - parametry stoky A9 
Parametry stoky A9 

  DN (jmenovitá 

světlost) 

číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Délka 

úseku rychlost 

sklon 

nivelety 

  (mm)   (m) (m/s) (‰) 

1 300 6 137 0,81 4 

∑     137     

 

• Podélný profil stoky A10 

Vedlejší stoka A10 tvoří nejkratší vedlejší stoku této kanalizační soustavy o délce 

39metrů. Je napojena dnem do dna na kmenovou stoku A ve spojné šachtě Š29. 

Na stoce je v daném úseku 1 lomená šachta. Stoka A10 prochází jedním 

z nejmenších kanalizačních okrsků o výměře plochy povodí 0,18ha. 
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Tabulka 12 - parametry stoky A10 
Parametry stoky A10 

  DN (jmenovitá 

světlost) 

číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Délka 

úseku rychlost 

sklon 

nivelety 

  (mm)   (m) (m/s) (‰) 

1 300 4 39 0,81 4 

∑     39     

 

• Podélný profil stoky A11 

 

Vedlejší stoka A11 je vedená ulicí směrem do dvora Hřebčína o celkové délce 

160metrů.  

 

Obr. 20 - trasa stoky A11 ulicí do dvora hřebčína 
 

Je napojena dnem do dna na kmenovou stoku A ve spojné šachtě Š30. Na stoce 

je v daném úseku 5 lomených šachet. Stoka A11 prochází jedním kanalizačním 

okrskem o výměře plochy povodí 0,92ha. 
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Tabulka 13 - parametry stoky A11 
Parametry stoky A11 

  DN (jmenovitá 

světlost) 

číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Délka 

úseku rychlost 

sklon 

nivelety 

  (mm)   (m) (m/s) (‰) 

1 300 2 160 0,81 4 

∑     160     

 

5.4 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY  

 

Při stanovování hydrotechnických výpočtů se užívá prosté součtové metody (bez 

retardace). Touto metodou mohou být dimenzovány stokové sítě menšího 

plošného rozsahu. Jednou z podmínek je, že doba odtoku nesmí přesahovat 15 

minut. Kritickým deštěm rozumíme 15 minutový neredukovaný déšť. Níže je  

uveden postup pro výpočet součtové metody.  

 

5.4.1 Postup při výpočtu dimenzování stokové sítě 

 

1. sloupec – stoka 

V tomto sloupci jsou uvedeny navržené stoky, které jsou seřazeny v závislosti na 

jednotlivých kanalizačních okrscích.  

2. sloupec – číslo kanalizačního okrsku 

Číslování kanalizačních okrsků je prováděno dle hlavní kmenové stoky A, kde 

číslování započíná a pokračuje ve směru toku odpadní vody. 
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3. sloupec – plocha povodí 

Jedná se o plochy kanalizačních okrsků uváděné v hektarech. Přičemž hodnota 

každého z těchto okrsků nesmí přesahovat 1ha. V hydrotechnické situaci jsou tyto 

plochy uvedeny spolu s číslem kanalizačního okrsku. 

4. sloupec – specifický odtok qs 

Specifickým odtokem rozumíme výšku odtoku vztaženou na jednotku plochy.  

Obecný vztah pro výpočet:  

 

 

Po dosazení hodnot: 

11164,0
85,15

86400

1201871

−−
⋅⋅=

⋅

= hasqs  

 

V dané oblasti se nevyskytuje žádný větší producent odpadních vod, který by se 

musel ve výpočtu zohlednit. 

 

5. sloupec odtokový součinitel ψ 

 

Při dešti padají srážky na plochu určité velikosti. Z této plochy následně část 

dešťové vody odtéká po povrchu, další část se vypaří a zbytek odpadní vod se 

vsákne do země. Při dimenzování stok je brán ohled na dešťové vody, které 

odtékají po povrchu země a následně stékají do kanalizace. Hodnota množství 

odpadních vod odtékající do stoky je závislá na sklonu terénu a druhy povrchu 

země. [29] 

 

Pro zjištění odtokového součinitele byl do katastrální situace obce Hrabová 

(příloha č.1) zakreslen vzorový hektar. Ze vzorového hektaru dané situace byly 

zohledněny zastavěné plochy (střechy), asfaltové a betonové vozovky a zelené 
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pásy (louky, pole, zahrady). Tyto jednotlivé plochy byly vždy násobeny daným 

součinitelem pro svažité území při sklonu 1 až 5 %. 

 

Tabulka 14 - hodnoty pro výpočet vzorového hektaru 
Způsob zástavby a druh 

pozemku popř. druh úpravy 

povrchu 

Součinitel odtoku ψ 

při svažitém sklonu 1 

- 5% 

Zastoupení 

ve vzorovém 

hektaru [%] 

Zastavěné plochy (střechy) 0,9 21 

Asfaltové a betonové vozovky 0,8 11 

Zelené pásy (pole, louky, 

zahrady) 0,1 68 

 

Obecný vztah pro výpočet ψs :  

 

 

 

 

ψ s  ..střední součinitel odtoku [l.s-1.ha-1] 

S .plocha povrchu [ha] 

ψ  .součinitel odtoku 

 

Po dosazení hodnot:  

has 345,0
1

1,068,08,011,09,021,0
=

⋅+⋅+⋅
=Ψ

 

6. sloupec - dílčí plocha Sd (redukovaná) 

 

Dílčí plochu Sd (ha) vypočítáme vztahem plochy povodí Ss, která je v součinu 

s odtokovým součinitelem ψ. 

Obecný vztah pro výpočet: 

Sd = Ss · ψ, [ha] 

∑

Ψ⋅++Ψ⋅
=Ψ

n

nn
s

S

SS

1

11 ...
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Ss plocha povodí [ha] 

ψ .odtokový součinitel [ha] 

7. sloupec – celková plocha Sc (redukovaná) 

Tento výpočet spočívá ve sčítání jednotlivých dílčích ploch (redukovaných) 

v návaznosti na kmenovou stoku A po směru toku odpadní vody. Jednotlivé 

hodnoty plochy vedlejších stok jsou započítávány až při vyústění ve spojných 

šachtách na kmenové stoce.  

8. sloupec – intenzita redukovaného deště i 

Intenzita redukovaného deště pro Ostravu je dána dle hydraulických tabulek [30] 

jako:  

i = 128 [l.s-1.ha-1] 

9. sloupec – dešťový průtok Qd (dílčí) 

Jedná se o výpočet maximálních dešťových průtoků v jednotlivých kanalizačních 

okrscích. 

Obecný vztah pro výpočet: 

 

 

ψ  odtokový součinitel [ha] 

Ss  plocha povodí [ha] 

i........intenzita redukovaného deště [l.s-1.ha-1] 

10. sloupec – splaškový průtok Qs (dílčí) 

Výpočet pro splaškový průtok Qs byl proveden dle vzorce: 

sss qSQ ⋅= [l.s-1] 

Ss . plocha povodí 

qs  ..specifický splaškový odtok [l.s-1.ha-1] 

][l.s
-1iSQ sd ⋅⋅Ψ=
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11. sloupec – splaškový průtok Qsc (celkový) 

V principu jde o obdobný proces, jako tomu bylo při výpočtu celkové redukované 

plochy s tím rozdílem, že jsou sčítány dílčí splaškové průtoky. 

 

12. sloupec – dimenzovaný průtok Qdimenz. (celkový) 

Dimenzovaný průtok je vypočten pro každý kanalizační okrsek zvlášť, přičemž je 

započat vždy po směru toku odpadní vody. Po výpočtu dimenzovaného průtoku 

kmenové stoky byl vždy připočten dimenzovaný průtok vedlejší stoky ve spojné 

šachtě ústící na kmenovou stoku. 

Obecný vztah pro výpočet: 

][l.s
-1

dim scd QQQ +=  

 

Qd ....maximální dílčí dešťový průtok [l.s-1] 

Qsc ......maximální celkový splaškový průtok [l.s-1] 

13. sloupec – sklon dna [‰] 

Sklony stok se navrhují co nejplynulejší, pokud možno bez výškových stupňů. 

Mezi jednotlivými šachtami musí být jednotný sklon dna. Maximální slon ve 

stokách se určí v závislosti na maximální průtočné rychlosti odpadních vod, která 

při kapacitním plnění ve stokách může být 5 m/s s podmínkou použití odolných 

materiálů (kámen, čedič, litina) a po projednání s vlastníkem kanalizace. Sklon 

gravitačních stok se navrhuje tak, aby nedocházelo k jejich zanášení. [31] 

 

Při volbě sklonu je přihlíženo k výškovým kótám šachet a terénu v místě vedení 

kanalizace. Jednotlivé výškové kóty s přesnými vzdálenostmi šachet a potrubí jsou 

vykresleny v programu Winplan (podélný profil kanalizace 5.0). Za pomoci těchto 

údajů byly ve Winplanu zvoleny profily kanalizace a v závislosti na hloubce uložení 

kanalizace byly určovány jednotlivé sklony úseků stok v ‰ . 
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14. sloupec – navržený profil (DN) 

Navržení profilu, neboli zvolení jmenovité světlosti je provedeno za pomocí 

hydraulických tabulek stok. Zvolení profilu je provedeno na základě porovnání 

maximálního celkového dimenzovacího průtoku, sklonu dna a kapacitního průtoku. 

15. sloupec – délka úseku 

Z hydrotechnické situace (viz příloha č. 2) jsou zjištěny délky úseku mezi šachtou 

na vstupu a šachtou při výstupu z každého kanalizačního okrsku. 

16. sloupec – kapacitní průtok při plnění Qkap  

Je to průtok dosažen při kapacitním plnění. Kapacitní průtok při plnění je určen z 

Hydraulických tabulek v závislosti na maximálním celkovém dimenzovacím 

průtoku. Kapacitní průtok je spjatý s navrženým profilem a sklonem dna. [32]  

17. sloupec – kapacitní průtok při plnění Vkap  

Je to rychlost dosažená při kapacitním plnění. Kapacitní rychlost při plnění je 

určena z Hydraulických tabulek a je spjata s kapacitním průtokem při plnění. [32] 

18. sloupec – skutečné plnění h 

Tento sloupec určuje skutečnou výšku plnění ve stoce. Výsledkem skutečného   

plnění je součin poloměru profilu v metrech a součinitele získaného 

z Hydraulických tabulek v závislosti na hodnotě Kappa. [32] 

19. sloupec – skutečná rychlost při plnění Vs 

Skutečná rychlost proudění je dána obecným vztahem pro výpočet :  

 

κ  součinitel kappa  

Vkap  kapacitní rychlost [m.s-1] 

20. sloupec – doba průtoku tj (jednotlivá) 

Jedná se o dobu průtoku odpadní vody v jednotlivých kanalizačních okrscích, 

kterou vyjádříme podílem délky úseku (s) a skutečné rychlosti (vs). 

              
][ 1−

= s
v

s
t

s

j

].[
100

1−
⋅= smvv kaps

κ
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s  délka úseku [m] 

vs  skutečná rychlost [m.s-1] 

21. sloupec – doba průtoku tc (celková) 

Spočívá v součtu jednotlivých dob průtoků pro každou ze stok zvlášť. Hodnoty 

jsou udávány v [s] 

22. sloupec – doba průtoku tc (celková) 

Tento krok zahrnuje převedení hodnot dob průtoků celkových tc ze sekund na 

minuty. 

23. sloupec – součinitel lambda λ 

Při stanovení součinitele lambda λ vycházíme ze vztahu: 

 

 

Qdim  dimenzovaný průtok [l.s-1] 

Qkap  kapacitní průtok [l.s-1] 

24. sloupec – součinitel kappa κ 

Součinitel Kappa je interpolovaná hodnota z Hydraulických tabulek závislá 

na součiniteli Lambda. [32] 

Jakmile je známá hodnota kappa κ, je možno spočítat skutečnou rychlost odpadní 

vody při plnění vs v jednotlivých úsecích.  

 

 

 

 

100dim ⋅=
kapQ

Q
λ
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5.4.2 ZHODNOCENÍ POUŽITÉ METODY  

 

Součtová metoda slouží k dimenzování stokové sítě malého plošného rozsahu s 

krátkou dobou odtoku (do 15-ti minut). Za kritický déšť se v tomto případě 

považuje patnáctiminutový (neredukovaný) déšť. [19] 

 

Tato metoda byla zpracovávána v programu Microsoft office Excel 2003. Jako 

materiál trub byla zvolena kamenina, která je zde použita především z důvodu 

životnosti trub a průtokových rychlostí menších než 5 m.s-1. Vzhledem 

k nenáročnosti geomorfologických poměrů v dané lokalitě, bylo možné vést 

kmenovou stoku po celé své trase v jednotném sklonu 5 promilí, aniž by bylo 

zapotřebí budování spadišť, skluzů a jiných objektů na stokové síti. Vedlejší stoky 

jsou napojeny na kmenovou stoku ve sklonu 4 promilí. Při zohlednění výše 

uvedených hydraulických výpočtů můžeme konstatovat, že byly dodrženy zásady 

pro bezpečné a rychlé odvedení odpadní vody z dané lokality Ostrava – Hrabová.   

 

 6. ODHAD EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ ROZPRACOVANÉ 

VARIANTY ŘEŠENÍ 

 

Nedílnou součástí bakalářské práce je i stanovení investičních nákladů pro 

realizaci rozpracované varianty řešení městské části Ostrava - Hrabová. Investiční 

náklady na výstavbu jsou stanoveny orientačně a v souladu s metodickým 

pokynem pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů 

do vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro plány rozvoje 

vodovodů a kanalizací a pro plány financování obnovy vodovodů a kanalizací. [33] 

 

Při výpočtu investičních nákladů se vychází ze zvoleného materiálu stokové sítě, 

kterým je již výše zmíněná kamenina, pro svůj přírodní charakter a ekonomickou 
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nenáročnost. Dále ze snahy minimalizovat délku, jmenovitou světlost a počet 

spojných i lomových šachet na celé stokové síti.  

 

Ceny uvedené v tomto metodickém pokynu a převzaté do tohoto odhadu obsahují 

již daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů a jsou proto konečné.  [33] 

 

6.1 STANOVENÍ ORIENTAČNÍ CENY NÁKLADŮ ŘEŠENÉ VARIANTY 

6.1.1 NÁKLADY SPOJENÉ S VÝSTAVBOU NOVÉHO POTRUBÍ 

Při stanovování ekonomického hlediska je třeba zohlednit vedení trasy kanalizace. 

Jedná-li se o  uložení potrubí ve zpevněných (asfaltových) nebo nezpevněných 

plochách (louky, pole, zahrady). Jelikož je kanalizace po celé své trase vedena 

v ose komunikace, je zde volena kamenina pro zpevněné plochy, ve které jsou již 

zohledněny všechny základní objekty. [33] 

Z hlediska tvaru trub byl z důvodu jednoduchosti výroby prefabrikátu a 

nejvhodnějších podmínek pro čištění zvolen kruhový tvar stoky. Pro jmenovitou 

světlost DN 800 a 1000 je výroba trub omezená na objednávku. Ceny jsou 

uvedeny pro jednotlivé profily v následující tabulace. 

Tabulka 15 - náklady spojené s výstavbou potrubí 

Materiál potrubí - kamenina   

DN            cena délka potrubí cena úseku  

(mm) [Kč/m] [m] [Kč] 

DN 300 7 130 1781 12 698 530 

DN 400 8 410 405 3 406 050 

DN 500 9 980 157 1 566 860 

DN 600 11 220 153 1 716 660 

DN 800 17 290 718 12 414 220 

Σ  3214 31 802 320 
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Celková délka potrubí pro odkanalizování této varianty je 3214metrů. Přičemž 

celková částka za kameninové potrubí pro zpevněné plochy činí 31 802 320Kč.  

 

6.1.2 NÁKLADY SPOJENÉ S VÝSTAVBOU NOVÝCH ŠACHET 

 

Kanalizační šachty jsou tvořené jednotlivými šachtovými díly (dna, skruže, konusy, 

zákrytové desky, přechodové desky, vyrovnávací prstence, poklopy, těsnění). 

Celkem se v situaci vyskytuje 92 šachet. Odhad jedné šachty je závislý na 

jednotlivé jmenovité světlosti trub. Jelikož cena šachet u trub do DN 600 je 

ekonomicky výhodnější než u trub s jmenovitou světlostí nad 800mm.  

 

Tabulka 16 - náklady spojené s výstavbou nových šachet 

Ceník jednotlivých šachtových dílců   

šachtový dílec cena/ks 

Poklop litinový bez odvětrání Begu B3 

B125 2 203,- 

Vyrovnávací prstenec TBW - Q.1 63/10  273,- 

Kónus TBR - Q.1, 100 - 63/58/9 KPS 1 785,- 

Šachtová skruž s výškou 1000mm TBS 

- Q.1 100/100/9 2 070,- 

Deska zákrytová - TZK-Q.1 100-63/17 3 540,- 

Šachtové dno - TBZ-Q.1 100/100 V 

max. 60 10 485,- 

Těsnění elastomerove  pro spojení 

šachtových dílů EMT DN 1000 206,- 

Celek kanalizační šachty 20 562,- 

Cena celkem (92ks/Kč) 1 891 704,- 
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Celkem se v navržené situaci vyskytuje 92 šachet, přičemž pořizovací cena jedné 

sestavené šachty, dle ceníku společnosti Prefa Brno a.s., je 20 562 Kč.  Celková 

cena šachet po vynásobení počtem šachet (92ks) činí 1 891 704Kč. [34] 

 

6.1.3 CELKOVÝ ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADU NA NOVOU 

KANALIZACI 

 

Vzhledem k tomu, že se odhad investičních nákladů v rámci zvolené varianty 

řešení odkanalizování městské části Ostrava – Hrabová neopírá o aktuální cenové 

nabídky na trhu, musí být v rámci této bakalářské práce považován pouze za 

orientační. Vzhledem k nenáročnosti morfologických podmínek v dané lokalitě 

nebylo zapotřebí budování spadišť, skluzů, odlehčovacích komor a jiných objektů 

pro zlepšení vlastnosti odtoku. Tato skutečnost finančně odlehčí celkové částce na 

realizaci výstavby. Celkový odhad investičních nákladů zvolené varianty B na 

výstavbu jednotné kanalizační stokové sítě se stanovuje po sečtení jednotlivých 

částek na 33 694 024Kč. Z důvodu vytvoření určité finanční rezervy pro zdárné 

ukončení celého projektu dojde k navýšení celkové ceny o 15%. Po přičtení 

rezervy k celkové ceně je částka určená pro realizaci kanalizace stanovena na 

38 748 129Kč. [34]  

 

7. ZÁVĚR 

 

Cílem dané bakalářské práce byl návrh koncepce odkanalizování městské části 

Ostrava – Hrabová, přičemž zde byla projevena snaha o co nejefektivnější a 

nejrychlejší odvedení odpadních vod z urbanizovaného území. Po obdržení 

podkladů situačního zaměření dané lokality se zakreslením inženýrských sítí, bylo 

území řádně prostudováno z hlediska stávajícího stavu odkanalizování. Po 

nastudování a zhodnocení teoretických podkladů problematiky dané obce, došlo 
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k podrobnému prozkoumání v podobě osobní návštěvy území, zajištění informací 

a fotodokumentace. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. V teoretické 

části se zabývá seznámením s historii obce, základními charakteristikami území, 

jako jsou hydrologické poměry a seznámením se s dosavadním odváděním 

odpadních vod z daného území. Je zde nastíněna situace o neúplné dostavbě 

dešťové kanalizace a dosavadní absenci splaškové kanalizace. Na základě 

zjištěných informací o dosavadním nevyhovujícím nakládání s odpadními vodami 

je vytvořena tato koncepce.  

Experimentální část obsahuje návrhy a zhodnocení možných variant pro dané 

území, především s ohledem na ekonomickou nenáročnost a zlepšení životního 

prostředí v obci a jeho okolí. Rozhodovalo se zde mezi variantou A obsahující 

koncepci oddílné stokové soustavy a variantou B, která uvažuje o odvádění 

odpadních vod jednotnou stokovou soustavou. Pro výše uvedené a jiné důvody 

byla zvolena varianta B. Dále je projekt rozdělen na část výkresovou a 

výpočtovou. Výkresová část je zpracována v programu Autocad, kde je 

 vyprojektována situace (viz příloha č.1) a hydrotechnická situace (viz příloha č. 2). 

Jednotlivé podélné profily stok (viz příloha č. 3-15) ze situace jsou vypracovány v 

programu Winplan – podélný profil kanalizace 5.0. Všechny navrhované parametry  

hydrotechnických výpočtů jsou podloženy v součtové metodě (viz příloha č. 16). 

Závěrem byl proveden celkový investiční odhad na výstavbu kanalizace, kde jako 

materiál stokové sítě je volena kamenina. Vychází se z jednotlivých cen metru 

potrubí a ceny kanalizační šachty. Odhad je v souladu s metodickým pokynem pro 

orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů. Celková cena na výstavbu 

stokové sítě dle zvolené varianty B, pro obec Ostrava – Hrabová činí 

38 748 129Kč. Cena již obsahuje 15% navýšení z hlediska finanční rezervy pro 

zdárné dokončení projektu.  

Bakalářská práce neobsahuje realizaci, ani napojení kanalizačních přípojek 

k nemovitostem, tato problematika bude dále řešena v diplomové práci. 
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