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ANOTACE 

V předloţené práci je popsán návrh hospodaření s odpadními vodami ve městské 

části Ostrava - Lhotka. V první části práce je popsán současný stav nakládání                      

a hospodaření s odpadními a sráţkovými vodami ve městské části. V další části, která je 

teoretická, jsou popsány základní principy projektování stokových sítí. V závěrečné části je 

popsaný návrh navrhované odpadní stokové sítě a proveden rozbor stávající dešťové 

kanalizace. 

 

 

 

Klíčová slova: projektování stokových sítí, městská hydrologie, městské sráţkové 

vody, splaškové vody, stoka, vsakování 

 

 

 

SUMMARY 

In this presentation is described the design of sewage management in  Ostrava city, 

part Lhotka. The first part of it describes current state of waste water management and 

waste and rainwater (rainfall) processing in urban areas. Next part is theoretical, and 

describes the basic principles of designing sewer networks. In the final section is described 

the design of future wastewater sewer system and also is there analyzed the existing storm 

sewer system. 

 

Keywords: designing of sewer systems, urban hydrology, urban stormwater 

(rainfall), sewage water, sewer, infiltration 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

České zkratky 

HDV  - hospodaření s dešťovými vodami 

RŠ  - revizní šachta 

VO  - výustní objekt 

ČSN  - česká státní norma 

ÚČOV  - ústřední čistírna odpadních vod 

ha  - hektar 

OVaK  - Ostravské Vodovody a Kanalizace 

Tl  - tloušťka 

OK  - obalené kamenivo 

STL  - středotlak 

VTL  - vysokotlak 

 

Cizojazyčné zkratky 

BMP  - Best Management Practices 

 PP  - polypropylen 
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1. Úvod 

Veškerý ţivý organizmus, tedy i člověk, potřebuje ke svému ţivotu vhodné ţivotní 

podmínky. K základním podmínkám ţivota patří dostupnost vody v určitém mnoţství         

a vhodné kvalitě. Lidská populace stále narŧstá, avšak mnoţství vhodné a dostupné vody 

zŧstává nezměněno. Nevhodným hospodařením dochází ke zhoršování jakosti 

povrchových a podzemních vod.  

 „Řešení tohoto problému je možné jen tehdy, pokud budou do koncepčního řešení 

městského odvodnění zahrnuty veškeré prvky vodního hospodářství v urbanizovaných 

povodích, kterých se městské odvodnění týká: od dešťových srážek a vzniku odpadní vody, 

přes jejich transport a čištění v technické části odvodňovacího systému až po jejich projev 

ve vodních tocích, v jezerech, nádržích a podzemní vodě. Do koncepčního řešení je nutno 

zahrnout veškeré procesy, které v urbanizovaném povodí v souvislosti s městským 

odvodněním probíhají. Tento způsob řešení byl nazván „integrovaným způsobem řešení“. 

Z tradičního „stokování“ se vytváří nová disciplína, zabývající se koloběhem vody            

a veškerých látek v urbanizovaném povodí „městská hydrologie“ („Urban Hydrology“, 

„Siedlungshydrologie“ nebo „Hydrologie Urbane“) v daleko komplexnější formě [1]. 

Předloţená diplomová práce, která navazuje na práci bakalářskou [2], dopracovává 

koncept nakládání s odpadními vodami v městské části Ostrava – Lhotka.  

V současné době dochází ke změně pohledu na tradiční koncepty nakládáni se 

sráţkovými vodami.  Další část diplomové práce se proto věnuje problematice nakládání    

a hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území, jejich odváděním ze 

zájmového území a zároveň popisuje moţnosti jejich vyuţití. Kromě klasických metod 

jsou zde popsány poslední trendy a návrhy jak hospodařit s dešťovou vodou v rámci trvale 

udrţitelného rozvoje. 

Jedná se především o technologie, které se snaţí o řízení procesu odvádění 

povrchových vod a technologie odstranění znečištění co moţná nejblíţe u zdroje. Tyto 

technologie jsou obecně označovány jako BMP (Best Management Practices). Jedná se      

o technologie, které se v ČR pomalu prosazují, avšak v některých částech Evropy a USA 

jsou jiţ více jak 30 let úspěšně pouţívané. Na obrázku č. 1 je moţné vidět odvádění 

přebytečných sráţkových vod z urbanizovaného území. Přebytečné z toho dŧvodu, ţe 
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veškeré sráţkové vody zachycené v zájmovém území jsou odváděné do 14 cisteren a dále 

pak pouţívány jako zdroj uţitkové vody. Projekt měl takový úspěch, ţe v roce 2003 byl 

projekt Arkadien Asperg oceněn německou Realitní cenou za bydlení [16]. 

 

Obrázek 1: Sídliště Arkadien Asperg poblíţ Stuttgartu [16] 

 

 

2. Popis stávajícího stavu 

2.1 Úvod 

Lhotka byla zaloţena na přelomu 14 a 15 století. Aţ do počátku 19 století se místní 

obyvatelé ţivili zemědělskou výrobou. Výraznou změnu v ţivotním stylu přinesl nález uhlí 
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v sousedních Petřkovicích a Koblově. Těţba uhlí, která ve větším měřítku začala v roce 

1830 na jámě Ferdinandovo štěstí (Anselm) v Petřkovicích, zapříčinila rozvoj obce            

a nárŧst obyvatelstva. V roce 1825 ţilo ve 45 domech 171 obyvatel, ale uţ v roce 1900 byl 

počet obyvatel 897. Další významný rozvoj, který je typický pro celou oblast Ostravska, 

zaznamenala obec v 50 letech minulého století. Lhotka byla 24. dubna 1976 připojena 

k Ostravě. V současné době ţije v městské části Ostrava - Lhotka 1203 obyvatel                 

a katastrální výměra obce je 213,7 ha. Zástavba je tvořena jedno a dvoupodlaţními 

rodinnými domy a většina obyvatel dojíţdí za prací do blízké Ostravy. 

 

2.2 Splaškové odpadní vody  

Předloţená diplomová práce navazuje na návrh koncepce nakládání a hospodaření 

se splaškovými odpadními vodami v městské části Ostrava – Lhotka, který byl publikován 

v Bakalářské práci [2]. 

Výstupem práce byl návrh oddílné splaškové kanalizace pro odvádění splaškových 

odpadních vod. Byla vypracována celková situace splaškové stokové sítě. Na základě 

výpočtu mnoţství odpadních vod byla navrţena dimenze páteřní stoky a jednotlivých 

sběračŧ. Dále byl proveden, podle vybrané varianty A, návrh materiálu stok, návrh 

revizních šachet stoky A a byl vypracován podélný profil stoky A.  

Tento návrh je v předloţené diplomové práci dále detailněji rozpracován. Pro celé 

zájmové území jsou navrţené kanalizační řady a jsou popsány podmínky výstavby 

kanalizace. 

 

2.3 Srážkové vody 

 Odvádění sráţkových vod z městské části Ostrava – Lhotka je  řešeno oddílně       

od splaškových odpadních vod. Přes zájmovou oblast protéká Lhotský potok, který je 

v intraviálu obce zatrubněn. K zatrubnění  potoka jsou pouţité betonové trouby o dimenzi 

DN 600, 800 a 1200. Mimo tyto zatrubněné části byla v některých úsecích provedena 

rekultivace koryta potoka, viz obrázek č. 2. 
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.  

Obrázek 2: Lhotský potok  02/2011 

 V obci je vybudována dešťová kanalizace, která odvádí podstatnou část sráţkových 

vod do Lhotského potoka a dále do Odry. Vyjímku tvoří oblast „Stará Čtvrť“, kde jsou 

odváděné sráţkové vody vsakovány. Jako trubní materiál dešťové kanalizace jsou pouţité 

betonové a plastové trouby. Na dešťovou kanalizaci je napojena většina nemovitostí            

a místní komunikace. V určitých lokalitách je moţné zaústění splaškových odpadních vod 

do úsekŧ dešťové kanalizace. Toto znečištění bylo patrné v úseku pod VO2, viz obrázek   

č. 3. 
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Obrázek 3: Úsek dešťové kanalizace pod VO2 

2.4 Hydrogeologické poměry 

Hydrograficky je zájmové území řazeno k povodí Odry. Je odvodňováno drobnými 

bezejmennými levostrannými přítoky řeky Odry, které protékají ve vzdálenosti cca 50 a 300 

m východně od lokality. V předpolí lokality (J po spádnici terénu) je pak rybník s odtokem 

odvodní stružkou.  Dle morfologie  terénu a geologické skladby lze usuzovat, že srážkové 

vody spadlé do zájmového prostoru a jeho bezprostředního okolí odtékají po povrchu 

(mokřiny) i podzemními cestami právě jižním směrem k rybníku a dále do údolnice. 

Srážková infiltrace neprobíhá v území rovnoměrně. Obecně lze říci, že 

nejpříznivější prostor pro přirozené zasakování kopíruje plošné rozšíření glacigenních 

hlín. Vody spadlé na plochu výchozů karbonského pohoří a miocénních jílů, odtékají        

po povrchu terénu. 

Podzemní vody mělkého oběhu jsou vázány na granulometricky příznivé polohy 

glacigenních hlín (J-1, J-3, Iv-5 a J-9) a bazální polohy hlín a sutí deluvio-eluviálního 

původu (J-7 a J-10). Tyto vody byly zastiženy v hloubkách 2,5 – 5,0. Jedná se o poměrně 

slabou zvodeň s volnou hladinou. 
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Hlubší podzemní vody vázané na kvartérní vrstvy představuje písčitý kolektor 

zastižený sondami Iv-5 a J-9 v hloubce 10,5 a 8,8 m pod úrovní stávajícího terénu. Jde      

o vydatnou, silně napjatou zvodeň. Zdrojová oblast pro tyto vody leží patrně mnohem výše 

ve svahu (obec Bobrovníky). S ohledem na hloubku kolektoru  a morfologii terénu lze 

předpokládat i dotace vývěrů podzemních vod z karbonského pohoří ve vyšších částech 

svahu v místech, kde chybí izolátorský překryv neogenních jílů. 

Průzkumné práce byly prováděny v období srážkově minimálním a v průběhu 

hydrogeologického roku je možno očekávat vzestupy hladiny podzemní vody, resp. zvýšení 

výtlačné funkce hlubšího kolektoru v závislosti na atmosférických vlivech. 

Generelní směr proudění podzemních vod v obou zvodněných kolektorech lze 

očekávat k J až JV, tedy po spádnici svahu směrem k řece Odře [19]. 

 

 

3. Vytipování problému 

Pro nalezení vhodného konceptu nakládání a hospodaření s odpadními                     

a sráţkovými vodami je dŧleţité jejich rozdělení podle pŧvodu a znečištění. Takové 

rozdělení nám umoţní hospodárné a efektivní čištění odpadních vod a následné odstranění 

znečišťujících látek na zákonem dané limity. 

Problémy v oblasti odvádění splaškových odpadních vod byly popsány                   

v bakalářské práci [2]. Z bakalářské práce byla převzata příloha č. 1 „Celková situace 

(splašková kanalizace)“ a podélné profily páteřní stoky A. Pro lepší představu jsou tyto 

výše jmenované přílohy bakalářské práce zde znovu publikované. U přílohy č. 1“ Celková 

situace (splašková kanalizace)“ byla provedena oprava uvedeného měřítka v razítku 

výkresu podle posudku k bakalářské práci. 

 V oblasti odvádění sráţkových vod nejsou známé návrhové parametry stávající 

dešťové kanalizační soustavy. Chybí podélné profily stok, není moţné zjistit kapacitu         

a akumulační schopnost dešťové kanalizace. Bez těchto informací není moţné posoudit 

současný stav a navrhnout koncept řešení. Zjištění skutečného stavu a kapacity dešťové 

kanalizační sítě je taktéţ dŧleţité z dŧvodŧ plánování dalšího rozvoje městské části. 



Bc. Marek Chum     Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava - Lhotka – etapa II. 

 

2011 Stránka 7 
 

4. Principy řešení  

4. 1 Druhy vod 

Vody lze rozdělovat do několika kategorií například podle výskytu pouţití               

a pŧvodu. Podle pŧvodu mŧţeme vody rozdělit do dvou kategorií, a to na vody přírodní     

a vody odpadní. 

Odpadní vody jsou vody použité v obcích, městech a v jiných objektech či 

zařízeních, pokud po použití mají změněnou jakost (hlavně složení a teplotu) jakož i jiné 

odtékající vody, které mohou ohrozit jakost podzemních, nebo povrchových vod. Odpadní 

vody se rozdělují do třech hlavních skupin [3]: 

 

1. Splaškové odpadní vody (splašky) – odpadní vody z domácností, objektŧ 

společného stravování, hotelŧ apod. 

2. Průmyslové odpadní vody – pouţité vody vypouštěné z prŧmyslových 

objektŧ, provozoven apod. včetně vod chladících (klimatizační zařízení, 

věţe), které pro daný výrobní proces jiţ nejsou pouţitelné. Jsou do nich 

zahrnuty i pouţité vody ze zemědělství. 

3. Městské odpadní vody – směs vod splaškových, dešťových a 

prŧmyslových. 

 

 Přírodní vody podle výskytu mŧţeme dále rozdělit na vody povrchové, podzemní 

a atmosférické. 

 Podle pouţití a tedy podle poţadavku na sloţení a kvalitu vody mŧţeme vody 

rozdělit na vodu pitnou, odpadní, užitkovou a provozní. 

 

4. 2 Odpadní vody 

Principy nakládání s odpadními vodami byly popsány v bakalářské práci [2]. 



Bc. Marek Chum     Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava - Lhotka – etapa II. 

 

2011 Stránka 8 
 

4. 3 Srážkové vody 

V poslední době dochází ke drobným klimatickým změnám, jichţ dŧsledky se 

začínají projevovat i v oblasti nakládání a hospodaření s městskými sráţkovými vodami. 

Změna klimatu je realitou a je potřeba aby projektanti kanalizačních soustav začali brát 

v úvahu postupné změny v hygrologii v dŧsledku těchto klimatických změn. V budoucnu 

se dá očekávat nárŧst četnosti a dob trvání špičkových prŧtokŧ ve stokových soustavách. 

Taktéţ se dají předpokládat zvýšené intenzity sráţek a tím častější vznik lokálních záplav. 

Nově projektované kanalizační soustavy by měli být schopné bezpečně odvádět i tyto 

špičkové prŧtoky tak, aby nedocházelo ke vzniku lokálních městských záplavám [14]. 

Kromě globálních klimatických změn se taktéţ projevuje vliv urbanizace. 

Z výsledkŧ studie, kterou provedla Pennsylvania State Univerzity – Národní centrum pro 

výzkum atmosféry ( NCAR – PSU) během 6 let (2000 – 2005) v období ledna a července 

je zřejmé, ţe ve sledovaných lokalitách, které byly urbanizací přeměněny, došlo ke 

statisticky významným změnám v denních teplotách a v mnoţství sráţkových úhrnŧ. 

Denní teplota se v těchto urbanizovaných územích v prŧměru sníţila v létě o 1.26 °C      

(+/- 0.71 °C) a v zimě o 0.73 °C (+/-0.54 °C). Během zimy se prŧměrný sráţkový úhrn 

zvýšil o 0.09 (+/- 0.16) mm/den a v létě došlo ke sníţení prŧměrného sráţkového úhrnu     

o 0.05 (+/- 0.22) mm/den [15]. 

Z předcházejících odstavcŧ je zřejmé, ţe v oblasti stokování vznikají nové 

problémy, pomalu se mění návrhové parametry a celý systém hospodaření s městskými 

sráţkovými vodami se stává na základě klimatických změn a zkušenostmi s provozu 

mnohem sloţitější.V budoucnu nám tradiční přístup v rámci trvale udrţitelného rozvoje 

nebude stačit. 

Přirozený hydrologický reţim v krajině je schopen zpracovat aţ 98 % sráţkových 

vod. Dešťová voda je infiltrována a přirozeně se doplňuje zásoba podzemních vod. Taktéţ 

dochází k přirozenému odpařování vody z rostlin, pŧdy a volné hladiny. Povrchový odtok 

je minimální a je udrţováno vhodné mikroklima. 
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Obrázek 4: Hydrologický reţim v přirozené krajině 

 

Obrázek 5: Hydrologický reţim v urbanizované krajině 

  

S masivním nárŧstem urbanizovaného území dochází k narušování přirozeného 

reţimu krajiny. Velké mnoţství nepropustných povrchŧ výrazně omezuje tvorbu podzemní 

vody, dochází k velkým a rychlým povrchovým odtokŧm, které nárazově zatěţují 

kanalizační síť a recipient. Od poloviny minulého století byly stokové sítě tradičně 

koncipovány jako jednotné. Na sráţkové vody v urbanizovaném území se pohlíţelo jako 

72%

2%

26%

Přirozený režim

odpařování

povrchový odtok

vsakování

32%

54%

14%

Urbanizované území

opařování

povrchový odtok

vsakování
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na vody odpadní a bylo poţadováno jejich rychlé a bezpečné odvádění. Je zřejmé, ţe tento 

tradiční pohled na hospodaření se sráţkovými vodami s narŧstající zastavěnou plochou 

vyvolává celou řadu problémŧ, jak technických, ale i ekologických a finančních.  

 

4.3.1 Vymezení pojmu srážkové vody 

Sráţkové vody řadíme mezi vody přírodní. Vznikají kondenzací vodních par 

v ovzduší nebo na rŧzných površích. Podle skupenství mŧţeme sráţky rozdělit na.: 

 srážky kapalné   

Mezi sráţky ve skupenství kapalném patří hlavně déšť, mlha a rosa.  

 srážky tuhé  

Mezi sráţky tuhé řadíme sníh, kroupy, námrazu a jinovatku. 

 4.3.2 Návrhové parametry 

 Pro zpracování vhodného návrhu hospodaření se sráţkovými vodami musí být 

známé tyto podmínky: 

 hydrogeologické a geologické podklady 

roční úhrn sráţek v zájmovém území 

úroveň hladiny podzemní vody 

jakost povrchových a podzemních vod 

znečištění sráţkových vod 

struktura a vsakovací schopnost pŧdy 

 mapové a majetkoprávní podklady 

druh spádové oblasti (typ zástavby, mnoţství nepropustných ploch atd.) 

polohopis 

výškopis 

majetkoprávní podklady 
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Rozdělení urbanizovaného území podle typu zástavby a mnoţství nepropustných 

ploch. Podle zpŧsobu vyuţití a mnoţství nepropustných ploch je moţné urbanizované 

území rozdělit do několika kategorií: 

 Centra měst 

Mnoţství zpevněných a nepropustných ploch se pohybuje kolem 95-100 %. Velmi 

hustá zástavba a nedostatek volného prostranství prakticky znemoţňuje zasakování 

dešťových vod. 

 Městské obytné oblasti 

Mnoţství zpevněných a nepropustných ploch se pohybuje kolem 50 aţ 80 %. 

 Samostatně stojící rodinné domy 

Samostatně stojící rodinné domy obklopené dostatečně velkým mnoţstvím 

zelených ploch. 

 Prŧměrný podíl nepropustných ploch se pohybuje kolem 20 %. Jsou zde velmi 

vhodné podmínky pro vsakování dešťových vod, ale také pro jejich akumulaci a další 

vyuţívání. 

 Obchodní oblasti 

Velký podíl nepropustných ploch. Vsakování sráţkových vod je zde velmi vhodné, 

odpadá povinnost platit za odvádění sráţkových vod kanalizací. 

4.3.3 Množství srážek 

Mnoţství zachycených dešťových sráţek Qd závisí na ploše, koeficientu odtoku      

a mnoţstvím sráţek.  



Bc. Marek Chum     Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava - Lhotka – etapa II. 

 

2011 Stránka 12 
 

 

Obrázek 6: Normály ročních sráţkových úhrnŧ v ČR v letech 1961 - 1990 v mm 

 

 

Mnoţství zachycené sráţkové vody se vypočítá ze vztahu (1): 

 

Qd =   S  Hn     [ m
3
 rok

-1
] , kde:  (1) 

 Součinitel odtoku   [ - ],  

S plocha území    [ m
2
], 

Hn roční sráţky    [mmrok
-1

]. 
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Plocha zájmového území (kanalizační okrsek) 

Před vlastním dimenzováním stokové sítě jednotné soustavy a dešťové sítě oddílné 

soustavy je nutno určit pro každý úsek stoky plochu povodí stoky, tzv. kanalizačního 

okrsku. V intraviálu, při sklonu terénu do 5% se používá metoda tzv. ideálních střech 

(půlení úhlů v uzlech). V terénu se sklonem větším než 5% se plochy povodí stok určují    

tzv. hydrologickou metodou, podle skutečných podmínek v terénu (zohlednění spádnice) 

[8]. 

 

Součinitel odtoku  

 

Součinitel odtoku je bezrozměrné číslo, které udává poměr mnoţství sráţkových 

vod odtékajících Qod k veškerým spadlým sráţkovým vodám Qcelk. 

Součinitel odtoku se vypočítá podle vztahu (2): 

 

 =
   

     
     [-].     (2) 

Jeho hodnota závisí na sklonu terénu, druhu povrchu a na dalších faktorech jako je 

propustnost pŧdy atd.  V tabulce č. 1 jsou uvedené hodnoty součinitele  dle ČSN 75 6101 

„Stokové sítě a kanalizační přípojky“. 
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Tabulka 1: Součinitel    dle ČSN 756101 

Způsob zástavby a druh pozemku 

Součinitel odtoku Ψ při konfiguraci území 

rovinné 

při sklonu 

do 1% 

svažité 

při sklonu 

 1 až 5 % 

prudce svažité 

při sklonu 

 nad 5 % 

BUDOVY 

v uzavřených blocích 

(vydlážděné nebo zastavěné dvory) 
0,70 0,80 0,90 

v uzavřených blocích 

(uvnitř bloku zahrady) 
0,60 0,70 0,60 

v otevřených blocích 0,50 0,60 0,70 

při volné zástavbě 

(izolované) 
0,40 0,60 0,60 

RODINNÉ  

DOMKY 

sdružené v zahradách 0,20 0,40 0,50 

izolované v zahradách 0,20 0,30 0,40 

TOVÁRNÍ 

OBJEKTY 

starší typ (hustější zahrada) 0,50 0,60 - 

nový typ (volné a travnaté plochy) 0,40 0,50 - 

zpevněné pozemní komunikace 

(např. asfalt, beton, dlažba) 
0,70 0,80 0,90 

nezpevněné pozemní komunikace (např. štěrk) 0,50 0,60 0,70 

železniční pozemky 0,25 - - 

hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 

lesy 0,00 0,05 0,10 

 

Výpočet středního součinitele odtoku s 

Střední součinitele odtoku s charakterizuje odtokový součinitel pro celé zájmové 

území. K jeho výpočtu se pouţívá tzv. metoda vzorového hektaru. 

Vzorový hektar je zvolená reprezentativní plocha 1ha, ve kterém jsou zastoupeny 

všechny druhy povrchových úprav, které se v odvodňovaném území vyskytují, a to 

v poměru přibližně stejném jako na celém území [8]. 

Vzorový hektar se určuje pro 3 rŧzné druhy sklonu povrchu: 

 Sklon povrchu do 1% 

 Sklon povrchu od 1 do 5% 
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 Sklon povrchu nad 5% 

Tento poţadavek vychází z určení součinitele odtoku  při rŧzné konfiguraci terénu 

dle tab. č.1 „Součinitel    dle ČSN 756101“. 

Střední součinitele odtoku s se počítá podle vztahu (3): 

s  
                       

   
 

      [-] , kde (3) 

1, 2……n  odtokový součinitel podle tab. č. 1 [-], 

S1, S2…….Sn  plocha jednotlivých druhŧ povrchŧ [ha], 

S   plocha 1 ha    [ha], 

n   počet druhŧ povrchŧ   [-]. 

 

4.3.4 Kvalita srážkových vod a jejich znečištění 

Dalším návrhovým parametrem, který je limitující pro nakládání a hospodaření se 

sráţkovými vodami je jejich případné znečištění. Znečištění sráţkových vod vzniká:  

 transportem znečišťujících látek během deště z atmosféry 

Znečišťující látky v ovzduší jsou tzv. mokrou depozicí odstraňovány z ovzduší       

a přecházejí do sráţkových vod. Zdroje těchto znečišťujících látek jsou jednak přírodní 

(vulkanická exhalace, částečky pŧdy, minerálŧ, pylu atd.) a antropogenní. Mezi 

antropogenní zdroje znečištění patří hlavně emise z prŧmyslových závodŧ, emise             

ze spalování fosilních zdrojŧ energie a další lidské činnosti. 

Chemické složení srážek závisí na složení a znečištění ovzduší ve spodní a střední 

vrstvě atmosféry. I v téže lokalitě může značně kolísat, protože kromě měnícího se 

znečištění atmosféry závisí na úhrnu srážek, jejich trvání a jejich intenzitě. Nejvíce jsou 

znečištěné srážkové vody v okolí velkých průmyslových center a sídlišť a nejméně vody 

v horských oblastech, pokud zde není ovzduší znečištěné dálkovým přenosem. Jejich 

základní chemické složení odpovídá z kvalitativního hlediska základnímu složení 

podzemních a povrchových vod. Jsou zde však určité rozdíly kvantitativní. Příklady 

chemického složení srážek jsou uvedené v následujících tabulce č.2 [3]. 
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Tabulka 2: Chemické sloţení sráţek v ČR v roce 1994 [3] 

Stanovení /mg 1-1 % ze ∑ c / µmol 1-1 % ze ∑c 

Ca 1,77 10,70 44,16 10,3 

Mg 0,7 4,25 28,8 6,7 

Na 0,38 2,30 16,52 3,87 

K 0,35 2,12 8,95 2,09 

NH+
4 1,81 11,00 100,3 23,44 

SO2-
4 4,39 26,65 45,73 10,7 

CL- 2,63 15,97 74,19 17,4 

NO-
3 3,63 22,00 58,55 13,6 

NO-
2 0,02 0,12 0,43 0,1 

PO3-
4 0,27 1,64 2,84 0,66 

FE 0,077 0,46 1,38 0,32 

Mn 0,012 0,07 0,22 0,05 

Pb 0,0076 0,04 0,036 0,008 

Zn 0,056 0,34 0,85 0,2 

Si 0,37 2,25 13,17 3 

H+ - - 31,62 7,38 

CELKOVÁ 

MINERALIZACE 16,47 (∑) 100,00 

428 (∑c) 

včetně c(H+) 100,00 

 

Prŧměrná hodnota mineralizace u sráţkových vod, které nejsou antropogenně 

znečištěné je kolem hodnoty 1 mg l
-1
. Větší přirozenou mineralizaci mají tzv. mořské 

sráţky. V oblastech s antropogenním znečištěním dosahuje prŧměrná mineralizace           

ve sráţkových vodách 10 mg l
-1

 aţ několik stovek mg 1
-1

.  Z vodohospodářského hlediska 

je nejvíce sledována změna tlumivé kapacity a PH hodnoty. V některých prŧmyslových 

oblastech klesají hodnoty pH i pod 3,5. Dešťové sráţky s takovou nízkou hodnotou 

nazýváme tzv. kyselými srážkami. 
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Kyselé srážky lze z chemického hlediska definovat jako vodu, ve které byla 

vyčerpána tlumivá kapacita uhličitanového systému a na kyselosti se začínají podílet silné 

minerální kyseliny [3]. 

 kontaktem s povrchy, na které dopadá 

Ve stavebních materiálech jako je beton, asfalt, cihly, střešní krytiny, kovy, okapy, 

nátěrové hmoty atd., dochází vlivem povětrnostních podmínek k uvolňování částic z těchto 

stavebních materiálŧ. Tyto jsou zdrojem znečištění sráţkových vod. Z okapŧ a dalších 

kovových prvkŧ, které korodují, dochází k uvolňování toxických látek jako je  zinek, měď, 

chrom a další. Azbestocementové střešní krytiny uvolňují lindan, který je dle Nařízení 

vlády č. 258/2001 Sb. klasifikován jako toxická látka nebezpečná pro ţivotní prostředí. Je 

zřejmé, ţe vhodnou volbou stavebních materiálu mŧţeme ovlivnit znečištění sráţkových 

vod.  

 kontaktem s látkami nahromaděnými na povrchu během bezdešťového průběhu 

Znečištění tohoto druhu je největší v prvních minutách trvání deště, postupně klesá 

a dochází k ustálení hodnot znečištění. Nejčastěji se jedná o prachové depozice na zástavbě 

a rostlinách.  Automobilová doprava je výrazným zdrojem znečištění sráţkových vod 

z komunikací a parkovišť. Dopravní prostředky produkují polyaromatické uhlovodíky 

z nespáleného paliva. Při opotřebovávání pneumatik se uvolňuje zinek a uhlovodíky. 

Výrazným zdrojem jsou také úniky provozních kapalin.  Dalším významným zdrojem 

znečištění jsou posypové soli pouţívané v zimních obdobích k údrţbě vozovek. I při 

pouţití nevhodných inertních posypových materiálŧ, jako je například škvára, dochází 

k vyluhování znečišťujících látek. 

 

 4.3.5 Tradiční centralizované nakládání s dešťovými vodami 

Hlavním úkolem je bezpečné a rychlé odvedení dešťových vod mimo zájmové 

území bez sledování tzv. přirozeného koloběhu vody v krajině. Je zřejmé, ţe vhodně 

navrţená a dostatečně dimenzovaná tradiční centralizovaná soustava, ať oddílná či 

jednotná, poskytuje velmi komfortní odvádění sráţkových vod z místa dopadu. Z pohledu 

provozovatele a ekologického hospodaření s dešťovými vodami se tento tradiční systém 

s narŧstající urbanizovanou plochou stává provozně a ekonomicky problematický. Dochází 
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k přetěţování stávajících stokových sítí, ČOV a recipientu. Zároveň je sniţována hladina 

podzemních vod. 

Koncentrovaný odtok sráţkových vod z urbanizovaného území do recipientu 

provází vznik řady znečišťujících látek, jako jsou sedimenty těţké kovy, organické             

a anorganické toxické látky. Hlavní dopady na recipient, do kterého jsou městské sráţkové 

vody vypouštěné je např. sníţení hladiny okysličení, mikrobiální a toxické znečištění, 

eutrofizace, zákal a estetické znečištění [13]. 

Podle druhu odpadních vod rozlišujeme dvě základní kanalizační soustavy: 

1. Jednotná kanalizační soustava 

2. Jednotnou kanalizační soustavou je společně odváděno více druhŧ 

odpadních vod. 

3. Oddílná kanalizační soustava 

Oddílnou kanalizační soustavou jsou jednotlivé druhy odpadních vod odváděné 

odděleně. V zásadě rozlišujeme kanalizaci splaškovou a dešťovou. 

4.3.6 Netradiční principy hospodaření s dešťovými vodami 

Nový přístup k hospodaření s dešťovými vodami si klade za cíl sníţit 

environmentální vliv urbanizace na území a zachování přírodě blízký ráz území. 

Technologie, pomocí kterých lze dosáhnout tohoto cíle, se nazývají BMP (Best 

Management Practices) [9]. 

Cíle nového přístupu k hospodaření s dešťovými vodami (HDV) jsou: 

 Minimalizovat odtok sráţkových vod z území. To znamená nakládat 

se sráţkovými vodami co nejblíţe, v místě jejich dopadu. 

 Předcházet vlivŧm dešťových vod 

 Vytvořit přírodě blízkou multifunkční krajinu, viz obrázek č.1 

 Vyuţít k HDV přirozený vliv krajiny 

4.3.7 Vsakování 

Vsakování dešťových vod patří mezi základní technologie BMP hospodaření se 

sráţkovými vodami v místě jejich dopadu. Vsakováním je doplňována přirozená hladina 
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podzemní vody. Sniţuje se povrchový odtok sráţkových vod z urbanizovaného území        

a tím dochází i ke sniţování špičkových stavŧ v jednotných kanalizačních sítích. 

Vsakování sráţkových vod jako vhodného systému pro hospodaření se sráţkovými 

vodami, je legislativně podporováno. Ve Vyhlášce č. 268/2009 „O technických 

poţadavcích na stavby“ je v §6 (4) uvedeno„ Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, 

vzniklé  dopadem   atmosférických  srážek  (dále jen "srážkové vody"), musí mít zajištěno   

jejich  odvádění,  pokud  nejsou  srážkové  vody  zadržovány  pro další využití. Znečištění 

těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými 

opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním.  Není-li možné 

zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody 

odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.“ [9] 

Základní technologie zasakování lze rozdělit na tři základní kategorie.: 

1. Zasakování bez retence 

 plošné zasakování 

2. Zasakování s nadzemní retencí 

 vsakovací prŧleh 

 zasakovací nádrţ 

 

Obrázek 7: Zasakovací nádrţ [13] 
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3. Zasakování s podzemní retencí 

 trubní vsakování 

 

Obrázek 8: Montáţ zasakovací tunel AS-KRECHT od firmy Asio [14] 

 šachtové vsakování 

 

Moţnost vsakování sráţkových vod má i své omezení. Patří zde hlavně: 

Znečištění zasakovaných srážkových vod 

Vsakovány smí být pouze sráţkové vody, které neohrozí kvalitu podzemních vod. 

Například v Německu rozděluje technická směrnice DWA-Arbeitsblatt A138 sráţkové 

vody ze zpevněných ploch z hlediska koncentrace jejich látkového znečištění                      

a moţné kontaminace podzemních vod látkovým znečištěním do tří kategorií, pro které je 

doporučen, nebo naopak zakázán určitý druh vsakování. Technická směrnice tedy 

rozděluje sráţkové vody podle jejich znečištění do těchto tří kategorií: 

 Neškodné 

 Tolerovatelné 

 Netolerovatelné 

Hydrogeologické podmínky 

V místě vsakování musí být vhodné hydrogeologické podmínky, pŧda 

s dostatečným koeficientem propustnosti, vsakování smí být prováděno minimálně 1m     
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od hladiny podzemních vod. Dále musí být dodrţena dostatečná vzdálenost vsakovacích 

objektŧ od nemovitostí. 

 

Podmínky vsakování a návrhové parametry 

V současné době je nově připravována novelizovaná ČSN 75 9010. 

 

 Vsakování srážkových vod z malých objektů (rodinné domy) 

Vyhláška o obecných poţadavcích na vyuţívání území č. 501/2006 Sb., stanoví      

v § 21 odst. (3): 

Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20 odst. 5 

písm. c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové 

výměře pozemku činí v případě:  

 samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, 

 řadového rodinného domu a bytového domu 0,3 [9]. 

4.3.8 Akumulace 

  

Tento systém HDV je zaloţený na principu zachytávání sráţkových vod spadlých 

v zájmovém území, jejich následná akumulace a případné další vyuţití například jako 

zdroje uţitkové vody. 
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Využití srážkových vod v domácnosti 

 

Obrázek 9: Systém retence a následného vyuţití sráţkových vod od firmy Graf [12] 

 

Aţ 50% spotřebované vody v domácnosti lze nahradit sráţkovými vodami, viz 

obrázek č. 10. Zachycené sráţkové vody mohou být pouţité například v oblastech, u 

kterých není kladen poţadavek na kvalitu pitné vody. Například při praní a zálivce rostlin 

na zahradě je sráţková voda vhodnější neţ voda dodávaná vodovodní sítí. Sráţková voda 

je měkčí a je bez chloru. Nedochází u ní k přílišné tvorbě vodního kamene, který 

zpŧsobuje problémy v pračkách a WC. Při pouţití sráţkové vody při praní dochází taktéţ 

k efektivnějšímu vyuţití pracího prášku a tím i k úspoře energií při praní. 
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Obrázek 10: Rozloţení spotřeby vody v domácnosti 

4.3.9 Legislativní podmínky 

Sráţkové vody podléhají ochraně podle Vodního zákona č.254/2001 Sb. A při 

jejich odtoku zákonu č. 274/2001 Sb.„Zákon o vodovodech a kanalizacích“. Dále je 

nakládání se sráţkovou vodou upravováno rŧznými vyhláškami, např. č. 268/2009 Sb. 

 

Akumulace 

Vodní zákon pamatuje na řešení akumulace a využití dešťové vody v § 6 odst. 2, 

podle kterého se v těchto případech jedná o obecné nakládání s povrchovými vodami bez 

nutnosti povolení vodoprávním úřadem: "Povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu 

rovněž není třeba k zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními na jednotlivých 

pozemcích a stavbách nebo ke změně přirozeného odtoku vod za účelem jejich ochrany 

před škodlivými účinky těchto vod." Nejedná se tedy o vodní díla podle § 55: "Za vodní 

díla se podle tohoto zákona nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na 

jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a 

staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá 

zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a 

kanalizační přípojky, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak." 

32%

8%

2%

8%30%

12%

4% 4%

Rozložení spotřeby vody v domácnosti
32%  Osobní hygiena - koupání a 
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K instalaci nádrže pro akumulaci a využití dešťové vody v individuální výstavbě 

tedy není třeba povolení vodoprávního úřadu. 

Vsakování 

V případě vsakování dešťové vody již není výklad zákona tak jednoznačný. Výše 

uvedený § 6 zmiňuje obecné nakládání pouze s povrchovými vodami. Podle § 8 odst. 1 

písm. b) bod 4. vodního zákona se při vsakování jedná o nakládání s podzemními vodami - 

umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, pro které je nutné povolení 

vodoprávního úřadu. 

V případě jednotlivých rodinných domů ale existuje výjimka, kterou však necituje 

samotný zákon, ale Výkladová komise k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: "Zasakování srážkových vod se střech       

a zpevněných ploch u jednotlivých rodinných domů je nakládáním s vodami podle vodního 

zákona (§ 2 odst. 9 vodního zákona). Jde o obecné nakládání s povrchovými vodami, 

změnu jejich přirozeného odtoku za účelem ochrany nemovitosti před škodlivými účinky 

těchto vod jednoduchými zařízeními (§ 6 odst. 2 vodního zákona). K takovému nakládání    

s povrchovými vodami není třeba povolení vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 písm. a) 

vodního zákona. Jednoduchá zařízení nejsou vodními díly podle § 55 vodního zákona.       

V pochybnostech rozhodne vodoprávní úřad (§ 55 odst. 3 vodního zákona). To neplatí, jde-

li o jiné vody odtékající z obytných, zemědělských a jiných staveb a mohou ohrozit jakost 

povrchových nebo podzemních vod - vody odpadní (§ 38 odst. 1 vodního zákona).              

V pochybnostech, zda se jedná o povrchové dešťové vody, rozhodne vodoprávní            

úřad - krajský úřad (§ 3 odst. 3 vodního zákona) [23].“ 

 

Legislativní podmínky v zahraničí 

Základním dokumentem je směrnice evropského parlamentu 2000/60/ES, která 

ustanovuje rámec činnosti Společenství v rámci vodní politiky. 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 

doporučené varianty řešení  

Návrh vychází z celkové bilance mnoţství odpadních vod v rámci povodí městské 

části Ostrava – Lhotka. Chemické a fyzikální vlastnosti vypouštěné odpadní vody musí 

splňovat poţadavky platného kanalizačního řádu. 

Odvedení sráţkových vod bude řešeno  vyuţitím stávajícího dešťové kanalizace, 

povrchového odtoku. Cílem je minimalizace dešťových a balastních vod v oddílné 

kanalizaci. 

5.1 Splašková kanalizační síť 

5.1.1 Zhodnocení staveniště 

Trasa navrhované stokové sítě je z převáţné části situována v místních obecních 

komunikacích. Situování navrhované stokové sítě do soukromých pozemkŧ bylo 

minimalizováno.  

Navrhovaná stoková síť je liniovou stavbou, kde je staveniště určeno stavebním 

pruhem. Šířka stavební pruhu odpovídá místu výstavby nejvíce je to 15m v polních 

pozemcích. V místních komunikacích odpovídá šířka pracovního pruhu šířce komunikace. 

V případě výstavby v krajské komunikaci odpovídá šířka pracovního pruhu šířce jednoho 

pásu komunikace. 

Provádění výstavby celé kanalizační sítě bude řešeno klasickou metodou pokládky 

do otevřeného výkopu. Výkop bude zapaţen. Ve volném prostranství a polních pozemcích 

je moţné provádět výkop bez paţení.  

S ohledem na morfologii terénu, rozloţení zástavby, rozmístění stávajících 

inţenýrských sítí a nutnosti snadného přístupu je navrţena převáţná část splaškové 

kanalizace v komunikacích. 

5.1.2 Technické řešení stavby 

Návrh stokové sítě vychází ze současného stavu a z poţadavku na odvedení 

veškerých splaškových odpadních vod z městského obvodu Ostrava - Lhotka na stávající 
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ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě. Zároveň je poţadováno omezení mnoţství 

balastních a sráţkových vod přiváděných na ÚČOV. 

5.1.3 Navrhované řešení 

Nově budovaná kanalizace se navrhuje v celkové délce 7.062 km. Jako trubní 

materiál se navrhuje Pragma PP DN 315 a DN 250. Potrubí bude uloţeno v pískovém loţi. 

Revizní šachty se navrhují DN 1000 PP a DN 800 PP, stejný výrobce jako trubní systém, 

viz Soupis revizních šachet příloha č. 56. Výběr trubního systému a revizních šachet 

vychází ze zvolené varianty A [2]. 

Součásti stavby je vybudování veřejných části kanalizačních přípojek, viz Seznam 

kanalizačních přípojek příloha č. 57. Pro kaţdou nemovitost je navrţeno jedno napojení 

kanalizační přípojky. Umístění napojení kanalizační přípojky je moţné na základě 

poţadavku majitele nemovitosti změnit.  

Je zakázáno jakékoliv napojení uličních vpustí a dešťových svodŧ do budované 

oddílné splaškové kanalizace.  
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5.1.4 Popis stokové sítě: 

Stavba celé stokové sítě je členěna na jednotlivé stavební objekty, viz obrázek        

č.11.

 

Obrázek 11: Popis splaškové stokové sítě 

 

SO 01 – Stoka A 

Návrh páteřní stoky A byl vypracován v rámci bakalářské práce [2], pro lepší 

představu je zde znovu popsán.  

 Páteřní stoka A je umístěná v ul. U Splavu, v ul. Petřkovická a v ul. 

Bobrovnická. 
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 Trasa stoky A má počátek ve stávající revizní šachtě Š1, která je součásti 

přečerpávací stanice, v ul. U Splavu a končí v revizní šachtě Š 42 v ul. 

Bobrovnická. 

 Celková délka stoky je 1251,54 m. 

 Na trase stoky je situováno celkem 41 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A je napojeno celkem 79 domovních kanalizačních přípojek, 

viz Seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

Tabulka 3:  Popis stoky A 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A Š1 Š2 50 DN 315 PP 4.9 

A Š2 Š7 143.83 DN 315 PP 14.1 

A Š7 Š9 69.80 DN 315 PP 8.2 

A Š9 Š19 304.37 DN 315 PP 17.2 

A Š19 Š21 37.57 DN 315 PP 10.1 

A Š21 Š24 50.02 DN 315 PP 22.0 

A Š24 Š25 13.5 DN 315 PP 59.0 

A Š25 Š30 120.34 DN 315 PP 30.9 

A Š30 Š38 313.90 DN 315 PP 87.7 

A Š38 Š42 148.67 DN 315 PP 102.5 

 

SO 02 – Stoka A1 

 Stoka A1 je umístěna v ul. Kalinova. 

Stoka A1 ústí do páteřní stoky A ve spojné revizní šachtě A/Š34 

v křiţovatce ulic Bobrovnická a Kalinova. 

 Celková délka stoky A1 je 143,28 m. 

 Na trase stoky A1 jsou umístěné celkem 3 kusy revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A1 je napojeno celkem 12 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 4: Popis stoky A1 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A1 stoka A/ Š34 Š3 143.28 DN 315 PP 18.9 
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SO 03 – Stoka A2 

 Stoka A2 je umístěná v ul. Televizní. 

Stoka A2 ústí do páteřní stoky A ve spojné revizní šachtě A/Š30 

v křiţovatce ulic Bobrovnická a Televizní. 

 Celková délka stoky A2 je 531,50 m. 

 Na trase stoky A2 je umístěno celkem 15 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A2 je napojeno celkem 31 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 5: Popis stokyA2 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A2 stoka A Š30 Š2 55.12 DN 315 PP 3.0 

A2 Š2 Š5 68.61 DN 315 PP 22.2 

A2 Š5 Š7 84.37 DN 315 PP 42.3 

A2 Š7 Š8 50.44 DN 315 PP 63.8 

A2 Š8 Š9 49.55 DN 315 PP 8.1 

 

SO 04 – Stoka A2A 

 Stoka A2A je umístěná v ul. Pod Lomem. 

Stoka A2A ústí do stoky A2 ve spojné revizní šachtě A2/Š12 . 

 Celková délka stoky A2A je 132,43 m. 

 Na trase stoky A2A je umístěno celkem 5 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A2A jsou napojené celkem 4 domovní kanalizační přípojky, 

viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 6: Popis stoky A2A 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A2A stoka A2 Š12 Š3 64.86 DN 250 PP 11.7 

A2A Š3 Š5 67.57 DN 250 PP 84.9 
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SO 05 – Stoka A2A1 

 Stoka A2A1 je umístěná v ul. Pod Lomem. 

Stoka A2A1 ústí do stoky A2A ve spojné revizní šachtě A2A/Š4 . 

 Celková délka stoky A2A1 je 49,78 m. 

 Na trase stoky A2A1 je umístěna 1 revizní šachta, viz Soupis revizních 

šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A2A1 jsou napojené celkem 2 domovní kanalizační přípojky, 

viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 7: Popis stoky A2A1 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A2A1 stoka A2A Š4 Š1 49.78 DN 250 PP 93.8 

 

SO 06 – Stoka A2B 

 Stoka A2B je umístěná v ul. Televizní. 

Stoka A2B ústí do stoky A2 ve spojné revizní šachtě A2/Š2 . 

 Celková délka stoky A2B je 281,80 m. 

 Na trase stoky A2B je umístěno celkem 10 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A2B je napojeno celkem 14 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 8: Popis stoky A2B 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A2B stoka A2 Š2 Š2 33.19 DN 315 PP 3.0 

A2B Š2 Š10 248.61 DN 315 PP 18.9 

 

SO 07 – Stoka A2B1 

 Stoka A2B1 je umístěná v ul. Vnitřní. 

Stoka A2B1 ústí do stoky A2B ve spojné revizní šachtě A2B/Š3. 
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 Celková délka stoky A2B1 je 201,63 m. 

 Na trase stoky A2B1 je umístěno celkem 5 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A2B1 je napojeno celkem 7 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 9: Popis stoky A2B1 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A2B1 stoka A2B  Š3 Š1 50.00 DN 315 PP 75.8 

A2B1 Š1 Š3 75.28 DN 315 PP 55.9 

A2B1 Š3 Š5 76.34 DN 315 PP 29.5 

 

SO 08 – Stoka A2B1A 

 Stoka A2B1A je umístěná v ul. Vnitřní. 

Stoka A2B1A ústí do stoky A2B1 ve spojné revizní šachtě A2B1/Š4. 

 Celková délka stoky A2B1A je 12,87 m. 

 Na trase stoky A2B1A je umístěná 1 revizní šachta, viz Soupis revizních 

šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A2B1A jsou napojené celkem 2 domovní kanalizační 

přípojky, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 10: Popis stoky A2B1A 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A2B1A stoka A2B1 Š4 Š1 12.87 DN 250 PP 3.0 

 

SO 09 – Stoka A3 

 Stoka A3 je umístěná v ul. Borky. 

Stoka A3 ústí do páteřní stoky A ve spojné revizní šachtě A/Š24. 

 Celková délka stoky A3 je 513,52 m. 

 Na trase stoky A3 je umístěno celkem 17 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 
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 Na trase stoky A3 je napojeno celkem 19 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 11: Popis stoky A3 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A3 stoka A Š 24 Š2 47.54 DN 315 PP 32.6 

A3 Š2 Š5 84.02 DN 315 PP 17.9 

A3 Š5 Š7 76.36 DN 315 PP 47.3 

A3 Š7 Š8 49.26 DN 315 PP 50.5 

A3 Š8 Š9 40.18 DN 315 PP 52.3 

A3 Š9 Š12 60.72 DN 315 PP 57.3 

A3 Š12 Š13 26.6 DN 315 PP 68.3 

A3 Š13 Š14 45.43 DN 315 PP 22.5 

A3 Š14 Š16 58.02 DN 315 PP 19.3 

A3 Š16 Š17 25.94 DN 315 PP 98.3 

 

SO 10 – Stoka A3A 

 Stoka A3A je umístěná v ul. Kalinova. 

Stoka A3A ústí do stoky A3 ve spojné revizní šachtě A3/Š14. 

 Celková délka stoky A3A je 78,92 m. 

 Na trase stoky A3A jsou umístěné celkem 2 kusy revizních šachet, viz 

Soupis revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A3A je napojeno celkem 5 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 12: Popis stoky A3A 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A3A stoka A3 Š14 Š1 36.65 DN 250 PP 8.2 

A3A Š1 Š2 42.27 DN 250 PP 67.9 

 

SO 11 – Stoka A3B 

 Stoka A3B je umístěná v ul. Kominická. 

Stoka A3B ústí do stoky A3 ve spojné revizní šachtě A3/Š12. 
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 Celková délka stoky A3B je 30,84 m. 

 Na trase stoky A3B je umístěná 1 revizní šachta, viz Soupis revizních šachet 

příloha č. 56. 

 Na trase stoky A3B jsou napojené celkem 3 domovní kanalizační přípojky, 

viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 13: Popis stoky A3B 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A3B stoka A3 Š12 Š1 30.84 DN 250 PP 114.8 

 

SO 12 – Stoka A3C 

 Stoka A3C je umístěná v ul. Příkrá. 

Stoka A3C ústí do stoky A3 ve spojné revizní šachtě A3/Š8. 

 Celková délka stoky A3C je 274,20 m. 

 Na trase stoky A3C je umístěno celkem 6 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A3C je napojeno celkem 23 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 14: Popis stoky A3C 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A3D stoka A3 Š8 Š1 40.11 DN 315 PP 88.0 

A3D Š1 Š2 45.84 DN 315 PP 114.3 

A3D Š2 Š3 45.01 DN 315 PP 108.0 

A3D Š3 Š4 49.99 DN 315 PP 121.2 

A3D Š4 Š6 93.25 DN 315 PP 161.7 

 

SO 13 – Stoka A3C1 

 Stoka A3C1 je umístěná v ul. Kominická. 

Stoka A3C1 ústí do stoky A3C ve spojné revizní šachtě A3C/Š2. 

 Celková délka stoky A3C1 je 30,44 m. 
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 Na trase stoky A3C1 jsou umístěné celkem 2 revizní šachty, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A3C1 jsou napojené celkem 3 domovní kanalizační přípojky, 

viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 15: Popis stoky A3C1 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A3C1 stoka A3C Š2 Š2 30.44 DN 250 PP 6.0 

      
 

SO 14 – Stoka A3D 

 Stoka A3D je umístěná v ul. Zřídelní. 

Stoka A3D ústí do stoky A3 ve spojné revizní šachtě A3/Š5. 

 Celková délka stoky A3D je 315,61 m. 

 Na trase stoky A3D je umístěno celkem 8 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A3D je napojeno celkem 12 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 16: Popis stoky A3D 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A3D stoka A3 Š5 Š2 33.44 DN 315 PP 59.2 

A3D Š2 Š4 95.17 DN 315 PP 87.4 

A3D Š4 Š8 187.00 DN 315 PP 71.6 

 

SO 15 – Stoka A3E 

 Stoka A3E je umístěná v ul. Hlohová. 

Stoka A3E ústí do stoky A3 ve spojné revizní šachtě A3/Š2. 

 Celková délka stoky A3E je 177,59 m. 

 Na trase stoky A3E je umístěno celkem 6 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 
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 Na trase stoky A3E je napojeno celkem 9 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 17: Popis stoky A3E 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A3E stoka A3 Š2 Š4 93.88 DN 315 PP 57.8 

A3E Š4 Š6 83.71 DN 315 PP 35.2 

 

SO 16 – Stoka A4 

 Stoka A4 je umístěná v ul. Bobrovnická. 

Stoka A4 ústí do páteřní stoky A ve spojné revizní šachtě A/Š15. 

 Celková délka stoky A4 je 65,00 m. 

 Na trase stoky A4 jsou umístěné celkem 2 revizní šachty, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A4 jsou napojené celkem 3 domovní kanalizační přípojky, 

viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 18: Popis stoky A4 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A4 stoka A Š15 Š2 65.00 DN 250 PP 57.7 

 

SO 17 – Stoka A5 

 Stoka A5 je umístěná v ul. Petřkovická a v ul. Těsnohlídkova. 

Stoka A5 ústí do páteřní stoky A ve spojné revizní šachtě A/Š13. 

 Celková délka stoky A5 je 279,43 m. 

 Na trase stoky A5 je umístěno celkem 10 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A5 je napojeno celkem 21 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 
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Tabulka 19: Popis stoky A5 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A5 stoka A Š13 Š5 138.63 DN 315 PP 5.0 

A5 Š5 Š10 140.80 DN 315 PP 13.0 

 

SO 18 – Stoka A5A 

 Stoka A5A je umístěná v ul. Těsnohlídkova. 

Stoka A5A ústí do stoky A5 ve spojné revizní šachtě A5/Š4. 

 Celková délka stoky A5A je 5,92 m. 

 Na trase stoky A5A je umístěná 1 revizní šachta, viz Soupis revizních šachet 

příloha č. 56. 

 Na trase stoky A5A jsou napojené celkem 2 domovní kanalizační přípojky, 

viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 20: Popis stoky A5A 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A5A stoka A5 Š4 Š1 5.92 DN 250 PP 30.4 

 

SO 19 – Stoka A5B 

 Stoka A5B je umístěná v ul. Petřkovická. 

Stoka A5B ústí do stoky A5 ve spojné revizní šachtě A5/Š2. 

 Celková délka stoky A5B je 84,96 m. 

 Na trase stoky A5B jsou umístěné celkem 2 revizní šachty, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A5B je napojeno celkem 6 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 21: Popis stoky A5B 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A5B stoka A5/Š2 Š2 84.96 DN 250 PP 9.3 
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SO 20 – Stoka A6 

 Stoka A6 je umístěná v ul. Hlohová a v ul. Stará Čtvrť. 

Stoka A6 ústí do páteřní stoky A ve spojné revizní šachtě A/Š10. 

 Celková délka stoky A6 je 1113,66 m. 

 Na trase stoky A6 je umístěno celkem 32 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A6 je napojeno celkem 43 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 22: Popis stoky A6 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A6 stoka A/Š10 Š1 21.77 DN 315 PP 130.9 

A6 Š1 Š5 180.29 DN 315 PP 13 

A6 Š5 Š7 78.16 DN 315 PP 57.4 

A6 Š7 Š9 100.00 DN 315 PP 32.9 

A6 Š9 Š11 100.00 DN 315 PP 52.8 

A6 Š11 Š13 100.49 DN 315 PP 65.2 

A6 Š13 Š15 76.06 DN 315 PP 42.7 

A6 Š15 Š17 91.94 DN 315 PP 3.9 

A6 Š17 Š18 36.99 DN 315 PP 135.2 

A6 Š18 Š19 36.21 DN 315 PP 80.4 

A6 Š19 Š27 161.12 DN 315 PP 11.4 

A6 Š27 Š28 18.50 DN 315 PP 115.1 

A6 Š28 Š32 112.11 DN 315 PP 59.1 

 

SO 21 – Stoka A6A 

 Stoka A6A je umístěná v ul. Hlohová. 

Stoka A6A ústí do stoky A6 ve spojné revizní šachtě A6/Š7. 

 Celková délka stoky A6A je 138,00 m. 

 Na trase stoky A6A jsou umístěné celkem 3 revizní šachty, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A6A je napojeno celkem 7 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 
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Tabulka 23: Popis stoky A6A 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A6A stoka A6/Š7 Š2 87.45 DN 315 PP 58.8 

A6A Š2 Š3 50.54 DN 315 PP 23.7 

 

SO 22 – Stoka A7 

 Stoka A7 je umístěná v ul. Kamínky, ul. Petřkovická a Pod Vysílačem. 

Stoka A7 ústí do páteřní stoky A ve spojné revizní šachtě A/Š2. 

 Celková délka stoky A7 je 853,65 m. 

 Na trase stoky A7 je umístěno celkem 24 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A7 je napojeno celkem 28 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 24: Popis stoky A7 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A7 stoka A/Š2 Š8 278.48 DN 315 PP 3.0 

A7 Š8 Š11 130.86 DN 315 PP 35.9 

A7 Š11 Š14 67.72 DN 315 PP 18.3 

A7 Š14 Š16 68.16 DN 315 PP 49.7 

A7 Š16 Š19 101.13 DN 315 PP 44.0 

A7 Š19 Š20 49.18 DN 315 PP 34.1 

A7 Š20 Š23 119.84 DN 315 PP 81.0 

A7 Š23 Š24 38.28 DN 315 PP 3.0 

 

SO 23 – Stoka A7A 

 Stoka A7A je umístěná v ul. Pod Vysílačem. 

Stoka A7A ústí do stoky A7 ve spojné revizní šachtě A7/Š21. 

 Celková délka stoky A7A  je 25,08 m. 

 Na trase stoky A7A je umístěná 1 revizní šachta, viz Soupis revizních šachet 

příloha č. 56. 

 Na trase stoky A7A je napojená celkem 1 domovní kanalizační přípojka, viz 

seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 
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Tabulka 25: Popis stoky A7A 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A7A stoka A7/Š21 Š1 25.8 DN 250 PP 27.1 

 

SO 24 – Stoka A7B 

 Stoka A7B je umístěná v ul. televizní. 

Stoka A7B ústí do stoky A7 ve spojné revizní šachtě A7/Š19. 

 Celková délka stoky A7B je 136,63 m. 

 Na trase stoky A7B jsou umístěné celkem 4 revizní šachty, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A7B je napojeno celkem 6 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 26: Popis stoky A7B 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A7B stoka A7/Š19 Š2 58.69 DN 315 PP 3.1 

A7B Š2 Š4 77.94 DN 315 PP 15.1 

 

SO 25 – Stoka A7C 

 Stoka A7C je umístěná v ul. Pod Vysílačem. 

Stoka A7C ústí do stoky A7 ve spojné revizní šachtě A7/Š17. 

 Celková délka stoky A7C je 66,76 m. 

 Na trase stoky A7C jsou umístěné celkem 2 revizní šachty, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A7C je napojeno celkem 7 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 27: Popis stoky A7C 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A7C stoka A7/Š17 Š2 66.76 DN 250 PP 13.6 
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SO 26 – Stoka A7D 

 Stoka A7D je umístěná v ul. Pod Vysílačem. 

Stoka A7D ústí do stoky A7 ve spojné revizní šachtě A7/Š15. 

 Celková délka stoky A7D je 39,68 m. 

 Na trase stoky A7D je umístěná 1 revizní šachta, viz Soupis revizních šachet 

příloha č. 56. 

 Na trase stoky A7D jsou napojené celkem 2 domovní kanalizační přípojky, 

viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 28: Popis stoky A7D 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A7D stoka A7/Š15 Š1 39.68 DN 250 PP 19.2 

 

SO 27 – Stoka A7E 

 Stoka A7E je umístěná v ul. Petřkovická. 

Stoka A7E ústí do stoky A7 ve spojné revizní šachtě A7/Š13. 

 Celková délka stoky A7 je 227,13 m. 

 Na trase stoky A7E je umístěno celkem 7 kusŧ revizních šachet, viz Soupis 

revizních šachet příloha č. 56. 

 Na trase stoky A7E je napojeno celkem 8 domovních kanalizačních 

přípojek, viz seznam kanalizačních přípojek příloha č. 57. 

 

Tabulka 29: Popis stoky A7E 

stoka úsek od úsek do délka úseku (m) materiál sklon (‰) 

A7E stoka A7/Š13 Š4 141.87 DN 315 PP 22.0 

A7E Š4 Š6 53.09 DN 315 PP 22.6 

A7E Š6 Š7 32.18 DN 315 PP 5.0 
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 5.1.5 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Zemní a výkopové práce 

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou 

ČSN 73 3050 „Zemní práce“ a vyhláškou č. 363/2005 Sb. „Bezpečnost práce při 

stavebních pracích“. 

Výkopové práce zahrnují odtěţení zeminy do poţadované úrovně, šířky a zajištění 

stability výkopu. Není přípustné přetěţení výkopu pod niveletu dna výkopu. Při provádění 

výkopových prací je potřeba dodrţet podmínky ochrany základové spáry před 

klimatickými vlivy. 

Paţení stěn výkopu zajistí zhotovitel všude tam, kde je to nezbytné pro zajištění 

bezpečnosti práce a stability stěn. Paţení musí zabezpečit bezpečnost práce pod stěnami 

výkopu, znemoţnit pokles okolní zeminy a ohrozit stabilitu stávajících a budovaných 

objektŧ. Vnitřní rozměry zapaţených výkopŧ musí umoţnit potřebný manipulační prostor 

pro pokládku potrubí a zároveň umoţnit doporučenou pokládku a uloţení potrubí dle 

pokynŧ výrobce potrubí. Po ukončení prací bude paţení odstraněno. 

Veškeré odpadní vody ze stávající kanalizace budou přečerpávány do jiţ 

vybudovaných úsekŧ kanalizace. 

V případě výskytu podzemní vody budou tyto podzemní vody odčerpávány, viz 

příloha č.5 „Vzorový řez uloţení potrubí“. Čerpané podzemní vody budou po dohodě se 

zástupcem investora přednostně vypouštěny do stávajících odvodňovacích rigolŧ nebo 

dešťové kanalizace. 

Stavební jámy budou zabezpečeny proti pronikání povrchových vod.  

 Pokládka potrubí 

Pokládka kanalizačního potrubí bude provedena podle vzorového řezu, viz příloha 

č. 5 „Vzorový řez uloţení potrubí“ a podle pokynŧ výrobce potrubí. 

Potrubí z PP bude uloţeno do vhodného a zhutněného loţe. Jako vhodný materiál 

pro vytvoření loţe se doporučuje, nesoudrţný zrnitý materiál (bez ostrých hran) například 

G1 (štěrkopísek, struska o maximální zrnitosti 20 mm). V případě výskytu podzemní vody 
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bude výkopová rýha odvodňována drenáţní vrstvou tloušťky 150 mm z kameniva nebo 

strusky frakce 16 – 32 mm a podélnou drenáţí DN 80. Potrubí bude obsypáno 

nesoudrţným zásypovým materiálem (bez ostrých hran) například G1 (štěrkopísek, struska 

o maximální zrnitosti 20 mm). Obsyp bude hutněn rovnoměrně po obou stranách 

potrubí po vrstvách 150 mm do výšky 300 mm nad potrubí. Nad potrubím nehutnit! 

 Kanalizační přípojky 

Pro kaţdou nemovitost je navrţena jedna samostatná kanalizační přípojka. 

Nejmenší navrţená dimenze kanalizačních přípojek je 150 mm. Minimální spád 

kanalizační přípojky DN 150 dle ČSN 75 6101 je 2% a pro DN 200 1%. Maximální 

povolený spád kanalizační přípojky je 40%. 

Kanalizační přípojky budou na budovanou kanalizaci napojené na osazené 

kanalizační odbočky, případně do revizních šachet DN 800 a DN 1000. Na kanalizačních 

přípojkách, které nejsou napojené přes revizní šachty na stoce, budou osazené revizní 

šachty Wavin DN 425, případně Wavin DN 315. 

Je zakázáno přepojování střešních svodů a uličních vpustí do nově budované 

splaškové kanalizace. Případné přípojky ze střešních svodŧ a uličních vpustí, budou 

přepojeny do stávající dešťové kanalizace. 

 Nově připojené nemovitosti na splaškovou kanalizační síť 

V případě nově připojených nemovitostí, které doposud k nakládání se splaškovými 

odpadními vodami pouţívali žumpy, případně septiky, je potřeba zajistit: 

Po zřízení kanalizace s čistírnou odpadních vod je nutno žumpy likvidovat a vnitřní 

kanalizaci propojit přípojkou na veřejnou kanalizaci podle podmínek kanalizačního řádu. 

Cit. Zákon č. 274/2001 Sb. (§ 18) vylučuje vypouštění odpadních vod přes septiky a žumpy 

do kanalizace v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod [7]. 

 Zásypy 

Pro zásypy budou pouţité vhodné zásypové materiály, jejich ukládání a hutnění 

bude prováděno dle platných norem. Především se jedná o tyto normy: ČSN 73 3050 

“Zemní práce“, ČSN 73 6133 “Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací“ a ČSN 72 1006 “Kontrola zhutnění zemin a sypanin“. 
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Zásypy budou prováděny ve vrstvách 300 mm vhodným zásypovým materiálem. 

Kaţdá vrstva bude hutněna na 90 % PS.  

 Zásypy v nezpevněných plochách 

Zásyp rýhy výkopu v nezpevněných plochách bude proveden zpětně vhodnou 

vytěţenou zeminou. Zásypy budou hutněny po vrstvách, podle pouţitého hutnícího 

prostředku, v maximální šířce vrstvy 30 cm tak, aby nedocházelo k následným poklesŧm 

v rýze výkopu.  

 Zásypy v komunikacích 

místní komunikace - zásyp rýhy nesedaným materiálem 

- konstrukce vozovky: 20 cm štěrkodrť  

    20 cm štěrk 

Obalované kamenivo OK I  tl. 80mm  

                                   5 cm ABS 

Výkopy pro stoky a přípojky se budou provádět s vyfrézováním asfaltového 

povrchu místních komunikací. Získaný recyklát bude pouţit k dočasným úpravám povrchu 

komunikace. Povrch bude po skončení výstavby obnoven v celé šířce místní komunikace. 

krajská komunikace 

Konstrukční vrstvy budou provedeny následovně - zásyp rýhy nesedaným 

materiálem: 

- konstrukce vozovky:  

tl. celkem 700mm 

ABS I – 50mm 

ABVH-50mm 

PS A – spojovací postřik 

Obalované kamenivo OK I  tl. 80mm 

PI EK – infiltrační postřik 

Štěrk frakce 32/63 hutněný tl.520mm  
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 Úpravy ploch, oplocení, zeleň  

Základní podmínkou stavebních prací je co moţná nejmenší zásah do dotčených 

pozemkŧ a uvedení všech pozemkŧ do pŧvodního stavu s předáním zpět pŧvodním 

účelŧm. Na pozemcích bude snímána ornice nad rýhou v tl. 20 cm, ukládána samostatně  

od dalšího výkopku, po zásypu bude vrácena zpět na místo a bude provedena rekultivace 

stavebního pruhu (ohumosování plochy). Přebytečná zemina, pokud nebude vyuţita 

k vyrovnání nerovností v manipulačních pruzích, bude odváţena na místo trvalého uloţení 

na skládku.  

5.1.6 Dotčená ochranná pásma  

Při výkopových pracích nesmí dojít k poškození stávajících inţenýrských sítí. 

Zároveň musí být splněné podmínky prostorového uspořádání sítí technického vybavení 

dle ČSN 73 6005. 

Před zahájením výkopových prací budou v dané lokalitě za účasti správcŧ sítí 

technického vybavení vytýčeny všechny stávající inţenýrské sítě, které by mohl dotčeny 

výstavbou kanalizace, podle vyjádření správcŧ inţenýrských sítí. Při provádění 

výkopových prácí v bezprostřední blízkosti podzemního vedení, nebo při jejich kříţení      

a souběhu, bude postupováno podle podmínek stanovených správcem dotčených sítí. 

V zájmové oblasti jsou v současné době lokalizovány tyto inţenýrské sítě: 

 vodovod DN 50 – 200 v majetku OVaK a.s. 

 splašková kanalizace DN 300 a DN 400, v majetku OVaK a.s. 

 dešťová kanalizace (zatrubněný Lhotský potok) DN 600, DN 800 a DN 1200, 

v majetku OVaK a.s. 

 dešťová kanalizace DN 300 a DN 400, v majetku města Ostrava 

 VTL plynovod – Sm plynárenská a.s., Ostrava 

 STL plynovod – Sm plynárenská a.s., Ostrava  

 kabely Český Telecom – místní, dálkové                 

 nadzemní a podzemní linky SME - NN, VN, VVN 

 Při práci ve vzdálenosti do 1m na kaţdou stranu od vedení provádět výkopové 

práce ručně. V místech, kde dojde k souběhu nebo kříţení s ostatním vedením je nutné 
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před záhozem převzetí příslušného úseku příslušným správcem sítí.  Vţdy je nutno dodrţet 

podmínky stanovené ve vyjádření příslušného správce.       

5.2 Dešťová kanalizační síť 

 5.2.1 Úvod 

Ze získaných podkladŧ správcŧ dešťové kanalizace (OVaK a města Ostrava)          

a místního šetření byla v programu Autocad vyhotovena celková situace dešťové 

kanalizace (viz. příloha č. 2). Celé zájmové území bylo rozděleno na tři povodí. Dále byl 

proveden soupis stávající stokové sítě, výpočet vzorových hektarŧ pro rŧzně svaţitá území 

a rozdělení na jednotlivé kanalizační okrsky. V programu Autocad byla vyhotovena 

hydrotechnická situace (viz. příloha č. 3). V programu Situace od firmy AutoPEN byl 

proveden odečet souřadnic lomových bodŧ, revizních šachet a délek kanalizačních stok. 

Tyto získané souřadnice byly dále vloţeny do programu AutoPEN – podélný profil 

kanalizace v. 4 a byly vytvořené podélné profily jednotlivých dešťových stok. Podélné 

profily stok byly dále pouţité v programu AutoPEN - Hydrotechnický výpočet v.4, 

k výpočtu mnoţství sráţkových vod, parametrŧ stávající stokové sítě a k posouzení 

stávajícího stavu a návrhu případných změn. 

5.2.2 Popis stokové sítě 

Na základě morfologie terénu a jednotlivých vyústění dešťových stok, lze celou 

zájmovou oblast rozdělit na tři povodí, která odvádějí většinu sráţkových vod. Zbývající 

část, jedná se hlavně oblast ulice Hladová a část úseku ulice Stará Čtvrť, je řešena 

vsakováním a odváděním přebytečných sráţkových vod otevřeným rigolem. 

 

 Povodí A 

 Páteřní stoku A a stoku A5 tvoří zatrubněná část Lhotského potoka. Pro účel 

hydrotechnického výpočtu stokové sítě bylo potřeba zjistit mnoţství povrchových (jiných) 

vod přitékajících do stokové sítě. Číslo hydrologického pořadí vodního toku je                  

2-02-04-001. Byl kontaktován správce sítě (OVaK), avšak nepodařilo se zajistit jakékoliv 

záznamy měření prŧtokŧ povrchových vod přitékajících do stokové sítě. 
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 Z dŧvodŧ absence těchto dat, jsem v období od 02/2011 aţ 03/2011 provedl 

informativní měření mnoţství přitékajících povrchových vod. Nutno zdŧraznit, ţe se jedná 

o prŧtoky v bezdeštném nebo málo deštivém období (únor, březen) a měření bylo 

nepřesné.  Na následujících obrázcích č. 12 a č. 13 je patrné taktéţ kolísání prŧtoku během 

roku. 

 

Obrázek 12: Nátok Lhotského potoka do stoky A, snímek pořízen 02/2010 

 

Obrázek 13: Stejné místo jako na obrázku č. 7 ale v létě 2009 
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 Měřením a vizuální prohlídkou byl ve sledovaném období odhadnut průtok 

přibližně kolem 2 l/s. Z důvodu nepřesného měření jsem pro účel hydrotechnického 

výpočtu navrhl toto průtokové množství desetinásobně navýšit, tedy na hodnotu 20 

l/s. 

 Následující tabulka popisuje nejdŧleţitější data stokové sítě povodí A. Tyto data 

byla získána z vypracovaných podélných profilŧ, viz příloha č. 36 aţ č. 47                          

a Hydrotechnické situace, viz příloha č. 3. 

 

Tabulka 30: Popis povodí A 

stoka šachta z. 
šachta 

k. 
č. okrsku 

plocha 

okrsku (ha) 

délka stoky 

(m) 

spád stoky 

(%) 
potrubí 

A VO1 7 
  

132,83 1,04 DN 1200 B 

A 7 11 30 0,493 99,94 1,85 DN 1200 B 

A 11 13 29 0,749 81,55 0,40 DN 1200 B 

A 13 17 24 0,910 106,35 2,15 DN 1200 B 

A 17 19 23 0,742 88,33 0,95 DN 1200 B 

A 19 22 22 0,552 57,73 0,90 DN 1200 B 

A 22 23 15 0,101 28,64 0,90 DN 800 B 

A 23 27 9 0,764 132,05 3,38 DN 800 B 

A 27 30 6 0,546 130,22 3,41 DN 600 B 

A 30 34 3 0,782 166,76 4,91 DN 600 B 

A 34 36 1 0,547 65,18 3,71 DN 600 B 

A1 A34 A1/2 2 0,376 53,77 6,14 DN 300 PVCK 

A2 A30 A2/3 5 0,723 139,44 13,53 DN 300 PVCK 

A2 A2/3 A2/6 4 0,898 138,53 14,03 DN 300 PVCK 

A3 A27 A3/4 8 0,826 156,37 7,82 DN 400 

A3 A3/4 A3/7 7 0,952 152,16 7,82 DN 400 

A4 A23 A4/5 14 0,81 160,21 7,28 DN 800 B 

A4 A4/5 A4/8 13 0,83 127,65 7,28 DN 800 B 

A4 A4/8 A4/11 11 1,043 150,10 6,20 DN 400 PVCK 

A4 A4/11 A4/14 10 0,91 125,30 11,41 DN 400 PVCK 

A4a A4/8 A4a/3 12 0,939 147,24 0,83 DN 400 PVCK 

A5 A22 A5/3 21 0,407 157,79 3,21 DN 800 B 

A5 A5/3 A5/6 16 0,586 66,15 3,21 DN 600 B 

A5a A5/3 A5a/2 20 0,037 31,59 4,98 DN 400 PVCK 

A5a A5a/2 A5a/5 18 0,681 149,39 1,99 DN 400 PVCK 

A5a A5a/5 A5a/7 17 0,704 103,26 2,00 DN 400 PVCK 

A5a1 A5a/2 A5a1/4 19 0,711 157,57 6,58 DN 300 PVCK 

A6 A13 A6/2 28 0,143 46,20 1,62 DN 400 B 

A6 A6/2 A6/5 26 0,646 100,78 1,62 DN 400 B 

A6 A6/5 A6/8 25 0,677 98,39 1,62 DN 400 B 

A6a A6/2 A6a/1 27 0,644 54,85 3,65 DN 300 B 

Pozn.: Modrým písmem jsou zvýrazněné úseky stokové sítě, které tvoří zatrubněný 

Lhotský potok. 
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Obrázek 14: Schéma stokové sítě povodí A 

 

Celková plocha povodí je 19,729 ha.  

Celková délka stokové sítě je 3,406 km.  

Celkový objem stokové sítě je 1254,51 m
3
. 
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 Povodí B 

Následující tabulka popisuje nejdŧleţitější data stokové sítě povodí B. Tyto data byla 

získána z vypracovaných podélných profilŧ, viz příloha č. 48 aţ č. 51 a Hydrotechnické 

situace, viz příloha č. 3. 

 

Tabulka 31: Popis povodí B 

stoka šachta z. 
šachta 

k. 
č. okrsku 

plocha 

okrsku (ha) 

délka stoky 

(m) 

spád stoky 

(%)  
potrubí 

B VO2 2 40 0,554 98,04 3,15 DN 600B 

B 2 5 39 0,784 110,35 3,54 DN 600B 

B 5 7 37 0,472 94,75 4,31 DN 400 PVCK 

B 7 9 35 0,413 80,68 2,19 DN 400 PVCK 

B 9 13 33 0,927 169,26 6,88 DN 400 PVCK 

B 13 14 32 0,518 65,89 0,52 DN 400 PVCK 

B1 9 B1/2 34 0,559 132,05 1,53 DN 400 PVCK 

B2 7 B2/2 36 0,455 69,01 0,66 DN 400 PVCK 

B3 5 B3/3 38 0,471 71,17 1,39 DN 400B 

 

Obrázek 15: Schéma stokové sítě povodí B 

Celková plocha povodí je 5,153 ha.  

Celková délka stokové sítě je 0,891 km. 

Celkový objem stokové sítě 155,93 m
3
. 
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 Povodí C 

Následující tabulka popisuje nejdŧleţitější data stokové sítě povodí C. Tyto data byla 

získána z vypracovaných podélných profilŧ, viz příloha č. 52 aţ č. 55 a Hydrotechnické 

situace, viz příloha č. 3. 

 

Tabulka 32: Popis povodí C 

stoka šachta z. 
šachta 

k. 
č. okrsku 

plocha 

okrsku (ha) 

délka stoky 

(m) 

spád stoky 

(%) 
potrubí 

C VO3 1     22,47 7,17 DN 600B 

C 1 2 46 0,144 51,76 9,72 DN 600B 

C 2 5 43 0,246 71,06 10,09 DN 400B 

C 5 8 41 0,325 63,93 3,03 DN 300B 

C1 5 C1/1 42 0,319 49,96 8,19 DN 300B 

C2 2 C2/5 44 0,629 160,99 3,53 DN 300B 

C3 2 C3/2 45 0,338 82,16 2,12 DN 300B 

 

 

Obrázek 16: Schéma stokové sítě povodí C 

Celková plocha povodí je 2,001 ha.  

Celková délka stok je 0,502 km.  

Celkový objem stokové sítě je 79,87 m
3
. 
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5.2.3 Výpočet vzorového hektaru 

Výpočet vzorového hektaru byl proveden podle (3), viz kapitola 4.3.3.  

 

 Vzorový hektar A 

 

Pouţitý při sklonu území do 1%. 

zastavěná plocha (střechy)  S1 = 0,171 ha  1 = 0,9  

asfaltové komunikace   S2 = 0,065 ha  2 = 0,7  

nezastavěná plocha   S3 = 0,534 ha  3 = 0,2 

zeleň     S4 = 0,230 ha  4 = 0,05 

 

A  
                   

 
 

                                         

 
        

 

Obrázek 17: Vzorový hektar A 
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 Vzorový hektar B 

 

Pouţitý při sklonu území 1 – 5%. 

zastavěná plocha (střechy)  S1 = 0,293 ha  1 = 0,9  

asfaltové komunikace   S2 = 0,091 ha  2 = 0,7  

nezastavěná plocha   S3 = 0,384 ha  3 = 0,2 

zeleň     S4 = 0,232 ha  4 = 0,05 

 

B  
                   

 
 

                                         

 
        

 

Obrázek 18: Vzorový hektar B 
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 Vzorový hektar C 

 

Pouţitý při sklonu území nad 5%. 

zastavěná plocha (střechy)  S1 = 0,148 ha  1 = 0,9  

asfaltové komunikace   S2 = 0,100 ha  2 = 0,7  

nezastavěná plocha   S3 = 0,334 ha  3 = 0,2 

zeleň     S4 = 0,419 ha  4 = 0,05 

 

C  
                   

 
 

                                         

 
        

 

Obrázek 19: Vzorový hektar C 

5.2.4  Hydrotechnický výpočet množství srážkových vod 

Pro vlastní hydrotechnický výpočet jednotlivých povodí jsem pouţil program 

Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě v. 4 od firmy AutoPEN . 

Před vlastním výpočtem bylo potřeba do programu zadat základní návrhované data 

stokové sítě, v našem případě data stávající stokové sítě. Jednalo se o tyto data: 
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 Délka jednotlivých stok 

 Číslo kanalizační okrsku 

 Plocha kanalizačního okrsku 

 Spád stoky 

 Dimenze a pouţitý trubní materiál 

 Součinitel drsnosti potrubí (vzhledem k technickému stavu byl zvolen 

součinitel k = 2.25 – odpovídá součiniteli pro stávající stokové sítě 

z rŧzných materiálŧ) 

 Jiná voda (pouze povodí A – simulace Lhotského potoka) 

 Odtokový součinitel (výpočet z Vzorového hektaru viz kapitola 5.2.3) 

 Tabulka intenzit dešťových sráţek (Data byla zvolena podle [5] pro 

zájmovou oblast Ostrava, doba trvání deště 15 minut a četnost n   1) 

Pouţitý program nabízí tři výpočtové metody: 

 Prostá součtová metoda (bez retardace) 

 Bartoškova metoda (retardace s pouţitím redukované čáry náhradních 

sráţek) 

 Máslova metoda (bez retardace nebo s retardací podle Hauffa a Vicariho) 

 

 Vzhledem k nepřekročení maximální doby prŧtoku vody stokovou sítí, nepřesáhne 

15 minut a velikosti povodí do 200 ha byla podle ČSN 75 6101 pro hydrotechnický 

výpočet pouţita Prostá součtová metoda. 

5.2.5 Výsledkové formuláře hydrotechnického výpočtu povodí 

Vysvětlivky k výsledkovému formuláři programu Hydrotechnický výpočet 

kanalizační sítě v. 4 AutoPEN. 

 Stoka 

Název stoky, viz Celková situace (dešťová kanalizace) příloha č. 02 

 Úsek [m] 

Popisuje úsek mezi revizními šachtami v daném kanalizačním okrsku, viz 

Hydrotechnická situace (dešťová kanalizace) příloha č. 03. 

 Kanalizační okrsek  
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Zde je uvedeno číslo dílčího kanalizačního okrsku, viz Hydrotechnická situace 

(dešťová kanalizace) příloha č. 03. 

 Plocha kanalizačního okrsku [ha] 

Plocha kanalizačního okrsku, viz Hydrotechnická situace (dešťová kanalizace) 

příloha č. 03 

Odečet plochy jednotlivých kanalizačních okrskŧ byl proveden v programu 

Autocad z Celkové situace (dešťová kanalizace), viz Hydrotechnická situace 

(dešťová kanalizace) příloha č. 03. 

 Odtokový součinitel [-] 

Slouţí k výpočtu redukované plochy kanalizačního okrsku. Podle sklonu území 

byly pouţité tři hodnoty odtokového součinitele, které byly vypočítané 

v kap.5.2.3. 

 

 Redukovaná plocha kanalizačního okrsku [ha] 

Redukovaná plocha kanalizačního okrsku je plocha dílčího kanalizačního 

okrsku redukovaná odtokovým součinitelem. 

Redukovaná plocha kanalizačního okrsku se vypočítá podle (4): 

 

Sred = S  Ψ       [ha] , kde:  (4) 

Sred redukovaná plocha kanalizačního okrsku  [ha], 

Ss plocha kanalizačního okrsku   [ha], 

Ψ odtokový součinitel, zvolený podle sklonu území, viz kap. 5.2.3 [-], 

 Suma r. ploch     [ha] 

Součet redukované plochy dané stoky a redukovaných ploch všech stok 

navazujících. 

 Intenzita deště [l/sha] 

Při hydrotechnickém výpočtu pro dešťovou stokovou síť v lokalitě Ostrava – 

Lhotka byla pouţita hodnota intenzity dešťŧ 128 l/sha, s dobou trvání deště 15 

minut a s pravděpodobností n   1 dle publikace [5]. 

 Voda dešťová [l/s] 
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Vypočítané mnoţství dešťových vod přitékající do stokové sítě v tomto              

a předcházejících kanalizačních okrscích. 

 Vody jiné [l/s] 

Při hydrotechnickém výpočtu jednotné stokové sítě se zde uvádějí splaškové 

odpadní vody a jiné např. vody balastní.  

 Prŧtok návrhový [l/s] 

Prŧtok návrhový je tvořen součtem sráţkových vod a jiných vod přitékajících        

do stoky z úseku jejího povodí a ze stok navazujících. 

Hydraulický výpočet prŧtoku provádí program podle White – Colebrooka: (5) 

Q = 
    

 
        

      

           
 

 

      
               [m

3
/s]  , kde: (5) 

 

Q prŧtok         [m
3
/s], 

 Ludolfovo číslo……. 3.1416      [-], 

d světlost potrubí       [m], 

  kinematická viskozita H2O při teplotě 10°C….. 1.31*10
-6

              [m
2
/
 
s

1
], 

k provozní drsnost       [m], 

Je spád stoky v 
°
/°°       [-], 

G tíhové zrychlení……  9.8066      [m/s
2
].

 

 

 Prŧtok provzduš. [l/s] 

Vliv provzdušnění proudu se výrazněji projevuje na stokách se spádem větším 

neţ 3.5%. 

Vliv provzdušnění proudu je stanoven podle vztahu z publikace [6]. 

 

Program provádí výpočet provzdušněného prŧtoku podle (6): 

Qprovzdušněné = Q/a      [m
3
/s] , kde:    (6) 
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a = 
 

                 
 

C = 
 

 
  y 

y =                                    

n =  0.014         [-], 

R hydraulický poloměr       [m]. 

 

 Spád stoky 

Viz tabulky Popis stokové sítě kapitola 5.2.2 

 Délka stoky [m] 

Viz tabulky Popis stokové sítě kapitola 5.2.2 

 Provozní drsnost [mm] 

Byla zvolená hodnota 2.25 provozní drsnosti pro všechna povodí. 

 D výpočt. [mm] 

Nejmenší prŧměr potrubí, potřebný k odvedení vypočítaného návrhového prŧtoku. 

 DN navrţené [mm] 

Navrţené DN potrubí, potřebné k odvedení vypočítaného návrhového prŧtoku. 

 DN pouţité [mm] 

Stokové slouţí k posouzení stávající sítě, kde při zadání pouţitého DN provádí 

výpočet prŧtokŧ a rychlostí i pro stávající potrubí. 

 Prŧtok 100% [l/s] 

Kapacitní prŧtok, který lze odvést pomocí potrubí o navrţeném DN, případně 

pouţitém DN. 

 Rychlost 100% [m/s] 

Kapacitní rychlost v daném kanalizačním okrsku při navrţeném DN, nebo 

pouţitém DN při 100% plněním. 

 Plnění objemové [%] 

Objemové plnění v kanalizačním okrsku při skutečném prŧtoku. 

 Plnění výškové [mm] 
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Výškové plnění stoky (výška kruhové úseče) při skutečném prŧtoku. 

 Rychlost skutečná [m/s] 

Skutečná rychlost proudění ve stoce v daném kanalizačním okrsku.  

 Síla unášecí [Pa] 

Tečné napětí vyvolané na 1 stoky návrhovým prŧtokem. Slouţí k posouzení sklonu 

gravitační stoky z hlediska zanášení stoky. Dle ČSN 75 6101 by tečné napětí nemělo 

klesnout pod 4.0 Pa (pro plastové a sklolaminátové potrubí pod 3.0 Pa). 

 Čas [s] 

Doba prŧtoku vody stokou. Při době prŧtoku do 15 minut je moţné podle          

ČSN 75 6101 k výpočtu pouţít jednoduché výpočtové metody.  

5.2.6  Zhodnocení stávajícího stavu a návrh řešení 

Na základě údajŧ, získaných od správcŧ stávající dešťové stokové sítě, dat 

získaných z experimentální části diplomové práce a hydrotechnického výpočtu, který byl 

proveden Prostou součtovou metodou (bez retardace) lze konstatovat, ţe stávající dešťová 

stoková síť ve všech zvolených povodích A, B, C má dostatečnou kapacitu a tím umoţňuje 

bezpečné odvádění sráţkových vod ze zájmového území Ostrava – Lhotka. 

Na základě vypracovaných podélných profilŧ je patrné překročení maximální 

prŧtokové rychlosti 5 ms
-1 
při kapacitním plnění dle ČSN 75 6101. Jedná se o tyto úseky: 

1. Stoka A3 – úsek mezi A/Š27 aţ A3/Š1 

2. Stoka A4 – úsek mezi A/Š23 aţ A4/Š8 

3. Stoka A4 – úsek mezi A3/Š11 aţ A4/Š14 

4. Stoka C    - úsek mezi VO3 aţ C/Š4 

V těchto úsecích je moţné rychlé opotřebení potrubí, proto na těchto kritických 

úsecích a na úsecích, kde je pouţito betonové potrubí a prŧtoková rychlost při kapacitním 

plnění překračuje rychlost 3 ms
-1
, viz podélné profily stok, se navrhuje provést ochranu 

vnitřního profilu stok proti obrusu dle ČSN 75 6101 a častější kontrolu technického stavu. 

V případě rekonstrukce stokové sítě v těchto úsecích se navrhuje výstavba 

spádištních revizních šachet, které umoţní sníţení spádu stok a tím sníţení maximální 
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prŧtokové rychlosti při kapacitním plnění. Taktéţ se navrhuje změna pouţitého trubního 

materiálu, stávající betonové potrubí, za trubní systém odolávající větším prŧtokovým 

rychlostem.  

Chybí jakákoliv ochrana, zabezpečení při vzniku havarijního stavu – únik 

ropných látek do stokové sítě, následně do Lhotského potoka a dále do Odry. 

Výustní objekt na stoce C (VO 3): 

1. Chybějící ochrana před pŧdní erozí při větších prŧtocích, viz obrázek č. 20   

a č. 21. 

 

Obrázek 20: Výustní objekt (VO3) na stokové síti povodí C 
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Obrázek 21: Území pod výustním objektem (VO3) 

 

2. Chybí ochrana při úniku ropných látek do stokové sítě. 

 

Na základě místního šetření byl zjištěn špatný technický stav některých částí 

stokové sítě a nedostatečná pravidelná technická údrţba. Jedná se především o tyto úseky    

a technické části.: 

 

1. Nedostatečné čištění košŧ na nečistoty v uličních vpustích, případně 

chybějící koše na nečistoty. 
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2. Nevyhovující stav koryta Lhotského potoka v úseku od VO1 po soutok 

s Odrou, viz obrázek č. 22. 

 

Obrázek 22: Koryto Lhotského potoka od  výustního objektu VO1 po soutok s Odrou 
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3. Nevyhovující stav v místě soutoku Lhotského potoka a Odry, viz obrázek č. 

23. 

 

Obrázek 23: Soutok Lhotského potoka a Odry 

 

Tyto problematické úseky mohou negativně ovlivnit funkčnost stokové sítě, 

v bodě č. 3 se zřejmě jedná o odstranění povodňových stavů na řece Odře. 
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Odvádění sráţkových vod v oblasti ul. Hlohová: 

Odvádění sráţkových vod v této oblasti je řešeno pomocí otevřeného rygolu a 

následného vsakování. 

1. Doporučuji v těchto situacích neprovádět opevnění dna rygolu 

nepropustnými betonovými ţlaby, viz obrázek č. 24, ale umoţnit vsakování 

po celé trase pomocí zatravněného vsakovacího prŧlehu. 

 

Obrázek 24: Odvodnění na ul. Hlohová 
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2. Sníţení kapacitního prŧtoku a nebezpečí ucpání těchto úseku splaveninami 

v místě vjezdu k přilehlým nemovitostem, viz obrázek č. 25. 

 

Obrázek 25: Omezení prŧtoku odvodňovacích ţlabŧ na ul. Hlohová 

 

6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty 

6.1 Splašková kanalizace 

 Na základě Odhadu rozpočtu – Varianta A (uvedeného v příloze č.7 [2] ) byl 

proveden výpočet orientační ceny za 1 metr projektované kanalizace. Při celkové délce 

stoky A, která má délku 1252 metrŧ a celkové odhadované náklady na výstavbu stoky 

podle zvolené varianty A, které činí 11 414 944,- Kč podle ceníku v roce 2009, je 

odhadovaná výše nákladŧ na výstavbu 1 metru splaškové kanalizace 9 117,- Kč. Celková 
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délka projektované splaškové kanalizační sítě podle kapitoly 5.1.4 je 7.062 km. Při 

odhadované ceně za 1 metr budované kanalizace podle předcházejícího odstavce jsou 

odhadované náklady na výstavbu splašková kanalizační sítě, v celkové výši  

64 384 000 ,- Kč. 

6.2 Dešťová kanalizace 

Odhad ekonomických nákladŧ potřebných k odstranění zjištěných závad                 

a dobudování chybějících technických objektŧ nebyl v rámci této diplomové práce 

proveden. 

7. Závěr 

Výstavbou nové splaškové stokové sítě dojde k efektivnímu a hospodárnému 

rozdělení odpadních vod. Omezí se prŧnik balastních vod do stokové sítě a tím se sníţí 

mnoţství odpadních vod k čištění na ÚČOV v Ostravě – Přívoze. Sníţením mnoţství 

odpadních vod dojde také k úspoře finančních prostředkŧ potřebných na provoz 

přečerpávací stanice.  

Experimentální část diplomové práce ověřila technickou moţnost výstavby nové 

gravitační oddílné kanalizace a navrhla pouţití moderních stavebních materiálŧ při 

výstavbě, podle závěru bakalářské práce [2]. Byly vytvořené podélné profily stok pro celou 

navrţenou kanalizační síť, viz příloha č. 6 aţ příloha č. 35. Ve vypracovaných podélných 

profilech jsou taktéţ zakreslena kříţení se stávajícími inţenýrskými sítěmi. Pro kaţdou 

nemovitost bylo v nejvhodnějším místě navrţeno jedno napojení kanalizační přípojky       

na řad. Tyto místa napojení jsou zakreslena v celkové situaci splaškové kanalizace, viz 

příloha č. 01 a do podélných profilŧ. Dále byly zpracovány základní údaje potřebné 

k moţnému stavebnímu povolení a případné výstavbě. Jedná se především o tyto údaje: 

 Kapitola 5.1.5 – Dodrţení všeobecných podmínek výstavby 

 Vzorový příčný řez A-A, viz příloha č. 04 

 Vzorový příčný řez uloţení potrubí, viz příloha č. 05 

 Soupis revizních šachet, viz příloha č. 56    

 Seznam  kanalizačních přípojek, viz příloha č. 57   

 Seznam revizních šachet, viz příloha č. 58  
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 Pro potřeby přesnější projektové dokumentace chybí dopracovat soupis dotčených 

pozemkŧ a v případě uskutečnění projektu samozřejmě souhlas majitelŧ dotčených 

pozemku s umístěním kanalizace do jejich pozemkŧ a zřízení věcného břemena. 

Byl proveden hrubý odhad ekonomických nákladŧ potřebných pro realizaci rozpracované 

varianty. Jedná se o hrubý odhad, vycházející z výpočtu prŧměrné ceny za běţný metr 

stoky. K přesnějšímu odhadu by bylo zapotřebí vypočítat mnoţství výkopových prací 

(kubatŧr). Odhadované náklady na výstavbu stokové sítě jsou v celkové výši       

64 384 000,- Kč. 

  V oblasti nakládání a hospodaření se sráţkovými vodami bylo provedeno 

zhodnocení a zmapování stávající dešťové kanalizace. V celkové situaci dešťové 

kanalizace, viz příloha č. 02 je zakreslen prŧběh stávající dešťové kanalizace a ostatních 

stávajících inţenýrských sítí včetně navrhované splaškové kanalizace. Celé zájmové území 

bylo podle vyústění odtékajících sráţkových vod rozděleno na tři samostatná povodí. 

Jednotlivá povodí, včetně určených kanalizačních okrskŧ jsou dobře patrná v příloze č. 03 

„Hydrotechnická situace (dešťová kanalizace)“. Na základě provedených 

hydrotechnických výpočtŧ pro celé zájmové území, viz příloha č. 59, 60 a 61, byla 

konstatována dostatečná kapacita stávající dešťové kanalizační sítě. Zjištěné nedostatky 

byly popsány v kapitole 5.2.6 a bylo navrţeno jejich odstranění. 

Nepodařil se mi zjistit status dešťové kanalizace, zdali se jedná o kanalizaci pro 

veřejnou potřebu či nikoliv. Na oddílnou kanalizaci odvádějící výhradně sráţkové vody se 

nevztahuje zákon č.274/2001 Sb.“o vodovodech a kanalizacích“, ve znění pozdějších 

předpisŧ. V případě, ţe se tedy nejedná o veřejnou kanalizaci, navrhuji zavedení poplatkŧ 

za odvádění sráţkových vod od všech producentŧ a tím získat dostatek finančních 

prostředkŧ potřebných na provoz a odstranění závad na stokové síti. 

V případě decentralizovaného nakládání se sráţkovými vodami jsem po studiu IG 

prŧzkumu [19], který byl proveden v blízké lokalitě v roce 2003 usoudil, ţe se jedná          

o oblast, z hlediska geotechnického a hydrogeologického, sloţitou. Z tohoto dŧvodu se jeví 

centrální odvádění sráţkových vod dle současného stavu za vhodné. Nutno však 

podotknout, ţe došlo k nevhodnému zatrubnění Lhotského potoka, které umoţňuje 

nekontrolovatelné zaústění dešťové kanalizace a k dalším negativním vlivŧm zpŧsobených 

zatrubnění tohoto vodního toku. 
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Nicméně v oblasti retence a následného vyuţití sráţkových vod jednotlivých 

nemovitostí podle kapitoly 4.2.7 a 4.2.8 se navrhuje osvětová činnost a prosazování těchto 

metod hospodaření se sráţkovými vodami. Například zavedením těchto systému BMP      

na budovách v majetku městské části Ostrava – Lhotka, jako je například budova radnice, 

či školy. 
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SEZNAM CITOVANÝCH NOREM 

ČSN   72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

ČSN   73 3050 Zemní práce. 

ČSN   73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického  

      vybavení. 

ČSN   73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa  

      pozemních komunikací. 

ČSN   75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

 ČSN EN 752  75 6110 Venkovní systémy stokových sítí a   

      kanalizačních přípojek. 

POUŽITÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisŧ 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 

předpisŧ 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisŧ 

Vyhlášce č. 268/2009Sb., o technických poţadavcích na stavby 

Vyhláška č. 501/2006Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území 

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

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonŧ, ve znění 

pozdějších předpisŧ. 

Směrnice č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v 

oblasti vodní politiky 
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12. Podélný profil stoka A2B (splašková kanalizace)   M = 1:500/100 
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41. Podélný profil stoka A4 (dešťová kanalizace)   M = 1:500/100 
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