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Anotace 

Předložená práce se zabývá problematikou odkanalizování města Petřvald  

a navazuje na bakalářskou práci „Odkanalizování města Petřvald“, kterou jsem vypracoval 

v roce 2012. Pro přehlednost a lepší pochopení je práce rozdělena na část teoretickou a část 

praktickou. V první části je podrobně rozepsán stávající stav dotčeného území, jsou zde 

vytipované problémy a principy řešení. Druhá část se zabývá rozšířením původního návrhu 

kanalizace o další městskou část, detailním rozkreslením a dimenzováním objektů  

na stokové síti. Na součtovou metodu při dimenzování stokové sítě uvedenou v bakalářské 

práci navazuje metoda Bartoškova. Závěrečnou součástí práce je zhodnocení přibližných 

finančních nákladů na celý projekt výstavby kanalizace.  

Klíčová slova 

Odkanalizování, stoková síť, hydrologické poměry, kanalizační přípojka, odpadní 

voda, čerpací stanice. 

 

Abstract  

The present work deals with the sewerage city Petřvald and follows the bachelor 

thesis "Sewerage city Petřvald" which I wrote in 2012. For the sake of a better 

understanding is the work divided into a theoretical part and a practical part. The first part 

is detailed describe current status of the territory, there are selected problems and princip 

of solutions. The second part deals with the extension of the original sewer proposal of the 

next part of the city, detailed drawing and dimensioning sewerage objects. On the 

Summation method when sizing the sewer network shown in the bachelor thesis follows 

Bartoskova method. The final part of the work deals with the evaluation of the 

approximate financial costs of the entire project to build a sewer. 

Key words 

Sewerage, sewersystem, the hydrological situation, sewer connection, waste water, 

pumping station. 
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1. Úvod 

Jednou z nejaktuálnějších otázek dnešní doby týkající se ekologie a ochrany 

životního prostředí je nakládání s odpadními vodami. Bezpečné a hygienické odvádění 

těchto vod na ČOV, ať už ze zastavěných oblastí nebo průmyslových závodů, je jedním  

ze základních hygienických prvků vytvářejících životního prostředí v daných oblastech. 

Jsou proto vynakládány vysoké investice na lepší zabezpečování, rozšiřovaní  

a modernizaci stokové sítě [1].  

Tato práce navazuje na Bakalářskou práci „Návrh koncepce odkanalizování města 

Petřvald“. Zabývá se detailnějším zpracováním navržené stokové sítě, jejím rozšířením  

na další části města Petřvald a návrhem domovních přípojek. U hydrotechnických výpočtů 

pro návrh profilů jednotlivých stok je Součtová metoda nahrazena metodou Bartoškovou. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. 

Teoretická část se zabývá podrobným popisem města a okolního prostředí. 

Zhodnocuje se zde současných stav kanalizace a dále pak hydrologické a geologické 

poměry. Součástí je také vytipování problému v dotčené lokalitě a jejich legislativní  

a technické řešení. 

Experimentální část se zabývá vlastním návrhem rozšíření kanalizace a patřičnými 

hydrotechnickými výpočty. Ty se týkají dimenzování jednotlivých profilů kanalizačních 

trub, návrhu odlehčovací komory a návrhu čerpací stanice. Součástí je také výkresová 

dokumentace, která se skládá ze situačního výkresu, hydrotechnického výkresu, podélných 

profilů stok, výkresu čerpací stanice, rozkreslené domovní přípojky a vzorového uložení 

potrubí. Poslední část práce se zabývá odhadem předběžných finančních nákladů  

na stavbu. 
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 
 

2.1 Základní informace 

Město Petřvald leží východně od Ostravy v části historického Těšínského Slezska  

a patří do okresu Karviná. S celkovou výměrou 12,63 km2 se řadí mezi největší města 

Moravskoslezského kraje. Počet obyvatel v posledních desítkách let trvale klesá  

a k 1. 1. 2014 byl 7177, což od roku 1930, kdy město prožívalo největší rozmach, 

představuje úbytek zhruba 30 %. Tento pokles je dán zejména útlumem těžby černého uhlí, 

které se zde těžilo od roku 1833. Těžba na území města byla oficiálně ukončena v březnu 

roku 1998. Město samotné je spíše venkovského charakteru, převažuje zde nízká zástavba 

rodinných domů a několik čtyřpodlažních bytových domů. Centrální část města tvoří 

hustou zástavbu, okrajové části jsou charakterizované rozptýlenou zástavbou, dožívajících 

havířských kolonií a finských domků [4].  

Ukončená hlubinná těžba dala specifický charakter dosti členitému terénu i městu 

samotnému. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 245 – 280 m. n. m.  Vodní soustavu 

tvoří Petřvaldská stružka s několika malými přítoky. Průměrná roční teplota vzduchu  

se pohybuje kolem 8 oC [2]. 

První písemné zmínky o obci jsou obsaženy v soupisu desátků Vratislavského 

biskupství z roku 1305. Největší rozvoj obce je datován na přelom 19. a 20. století, kdy 

začala těžba černého uhlí několika nehloubenými šachticemi. V průběhu let zde vzniklo 

několik významných dolů, z nichž nevýznamnější jsou doly Pokrok a Hedvika spadajících 

do národního podniku Julius Fučík [3]. 

V současnosti se zachovala pouze těžní věž s jámovou budovou, jako národní 

kulturní památka a v přilehlém okolí vznikla podnikatelská zóna. K nejvýznamnějším 

památkám, kromě těžní věže dolu Pokrok, na území města patří zejména kostel  

sv. Jindřicha, Technické muzeum nebo socha Krista [3]. 
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Obrázek 1 Snímek města Petřvald [8] 

 

2.2 Geologické a hydrologické poměry 

V roce 2010 byl kvůli plánované výstavbě a rekonstrukci kanalizace proveden 

inženýrsko – geologický průzkum dotčeného území.  

Byly zde zjištěny složité základové a geologické poměry, které jsou dány výskytem 

poměrně mělké podzemní vody na značné části dotčeného území. Nachází se zde také 

velké množství nesouvislých, ale místy velmi mocných navážek. 50 % zeminy je možné 

zařadit do třídy rozpojitelnosti 3 (hlíny, jíly, písky, drobnější písčité štěrky), 40 % patří  

do třídy 4 (hrubší štěrky, jíly pevné a polohy navážek) a 10 % je nutno počítat na hrubé 

balvanité navážky a stávající zpevněné plochy – asfalty. 

Z hydrologického hlediska patří Petřvald do povodí Odry. Hlavním tokem  

je Petřvaldská stružka, která se táhne celým městem a tvoří levostranný přítok Odry. 

Nachází se zde větší množství nepojmenovaných vodní toků a stružek. V jižní oblasti 

města v okolí kolonie Pokrok se nachází soustava nepojmenovaných rybníků. V oblasti se 
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nachází také několik odkališť. Detailněji jsou hydrologické poměry zpracovány 

v Bakalářské práci [6]. 

2.3 Popis současného stavu kanalizace 

Jednotnou kanalizační soustavu tvoří páteřní stoka vedoucí v komunikaci I/59 – 

Ostrava – Karviná. Do ní jsou gravitačně zaústěny stoky odvádějící odpadní vodu  

ze severní části města. Soustavu tvoří 26 400 m potrubí z kameniny s profily v rozmezí DN 

250 – 800. Celkově je na tuto síť napojena více než polovina obyvatel. Odpadní vody jsou 

odváděny do mechanicko – biologcké ČOV, která leží v sousední obci Orlová, a která 

prošla nedávno rozsáhlou rekonstrukcí, viz Bakalářská práce [6].   

Jižní část města dosud žádnou souvislou stokovou síť vybudovanou neměla.  

V jihozápadní části města probíhá v současnosti výstavba kanalizační soustavy a nové 

ČOV. Jihovýchodní část města, kterou se tato práce zabývá, dosud žádnou kanalizační 

soustavu nemá. Je to dáno zejména poměrně roztroušenou zástavbou a nevhodnými sklony 

terénu. Odpadní vody z těchto oblastí jsou vypouštěny do místních vodotečí a struh, což 

velmi negativně ovlivňuje životní prostředí. Případné čištění těchto vod je řešeno 

individuálně pomocí ermšerských studní, žump nebo septiků. Tyto způsoby čištění však 

neodpovídají současným požadavkům.  

2.4 Popis plánovaného stavu kanalizace 

Jak již bylo zmíněno výše, probíhá v současnosti rekonstrukce a výstavba nové 

stokové sítě v jihozápadní části města s názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizační 

soustavy v důsledku doznívání důlních škod při těžbě uhlí v Petřvaldě“.  

Celkově bude vystavěno více než 15 km gravitační kanalizace a přes 1,2 km 

výtlaku. Vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu je nutno vybudovat 8 čerpacích stanic. 

Výstavba se týká tří lokalit, a to: Petřvald, Pokrok, Zimný důl. Součástí projektu je také 

vybudování nové ČOV situované v blízkosti ulice Na Pořadí, v blízkosti vodního toku 

Podleský potok, který bude sloužit jako recipient. Tato ČOV bude splňovat nejpřísnější 

limity, kterých lze použitím nejlepší dostupné technologie (BAT) v oblasti zneškodňování 

odpadních vod nebo v místních přírodních podmínkách dosáhnout, a to v souladu  

s emisními standardy dle Metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k nařízení  

vl. č. 61/2003 Sb [7]. 
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Po dokončení této rekonstrukce je v plánu města vybudovat kanalizaci  

i v posledních městských částech, kterými se tato práce zabývá. Jedná se o lokality 

Šumbarská, Podlesí a Gaďok. 

Vybudování souvislé stokové sítě na celém území města je nezbytné ke splnění 

„Plánu oblasti povodí Odry“, který byl vypracován jako jeden z osmi v ČR. Tyto plány 

zahrnují ochranu vod, prevenci ochrany před povodněmi a negativními účinky vod a trvale 

udržitelné užívání vodní zdrojů a hospodaření s vodami. Řídí se Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady Evropy č. 200/60/ES, tzv. Rámcové směrnice. Požadavkem je splnění 

podmínek a dosažení dobrého stavu do roku 2015, případně 2027 [5]. 

3. Vytipování problémů 

Po dokončení rekonstrukce a výstavby kanalizace, která v současnosti probíhá, 

budou jedinými oblastmi bez souvislé stokové sítě, jak již bylo zmíněno lokality 

Šumbarská, Pokrok a Gaďok. V rámci Bakalářské práce byla navržena jednotná stoková 

síť pouze pro první dvě uvedené lokality, a to z důvodu rozlehlosti daného území. 

Podrobný popis lokalit a místních problémů je uveden v Bakalářské práci. 

V této práci je projekt dopracován i o poslední zmíněnou lokalitu Gaďok. V této 

oblasti se v současnosti nachází 80 domů, které budou na kanalizaci napojeny. Vzhledem 

k plánované výstavbě nových rodinných domů a množství stavebních parcel v oblasti jsou 

navržené profily jednotlivých trub dimenzovány tak, aby kapacitně dostačovaly případným 

novým objektům. Celou oblastí protéká strouha, do které odvádí značná část objektů 

splašky z domovních jímek a septiků, čímž dochází k narušování životního prostředí. Tato 

strouha ústí do soustavy malých rybníků nacházejících se v přilehlém lese. Součástí návrhu 

bude také navržení domovních přípojek pro všechny tři oblasti.  

V dotčené oblasti je nutno vzhledem k nepříznivému terénu vybudování dvou 

čerpacích stanic. U první z nich jsou vzhledem k malé délce stoky čerpány pouze splašky  

a odvádění dešťových vod není vůbec uvažováno. U druhé bude navržena odlehčovací 

komora, tak aby čerpací stanice byla schopna odpadní vodu přečerpat výtlačným potrubím 

do gravitační stoky, která poté odvádí odpadní vody do stávající kanalizace na ulici 

Ostravská, která dále ústí do ČOV v Orlové. Jako recipient poslouží strouha protékající 

touto lokalitou. 
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V projektu je navržená jednotná stoková síť z kameniny, jelikož stávající i nově 

budovaná kanalizace je realizována ze stejného materiálu. 

 
Obrázek 2 Znečištěná strouha v oblasti Gaďok 

 

4. Principy řešení (legislativní, technické) 

4.1 Legislativní předpisy 

Každá stavba se musí řídit zákony, vyhláškami a normami. Při výstavbě kanalizace 

je nutno dodržovat kromě stavebních předpisů také hygienické normy a vyhlášky, z nichž 

hlavní jsou zde uvedeny. 

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

zákon) [10] 
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Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) [10] 

Zákon č. 183/2007 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  

(stavební zákon) [17]  

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí [13] 

Nařízení č. 229/2007 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 [9] 

Vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 

a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu [13] 

Norma ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky [11] 

Norma ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace [12] 

Norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [14] 

Norma ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich  

zkoušení [14] 

Norma TNV 75 6262 Odlehčovací komory a separátory [14] 

Norma TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace [14] 

Norma TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok [14] 

4.2 Koncepce odvodnění 

Odvodňovací systémy jsou zdravotně – inženýrské stavby, jejichž účelem  

je hygienické odvádění odpadních vod v souladu s hydrologickým režimem povrchových  

a podzemních vod, který v dotčeném území neohrožuje životy a majetek obyvatel. 

Zabezpečují tedy ochranu před škodlivými vlivy hydrologických stavů a současně 

zabraňují vypouštění odváděných vod [15, 22]. 

4.2.1 Klasická koncepce 

Hlavním cílem této koncepce je co nejrychlejší odvedení všech vod z městského 

povodí tak, aby nezpůsobovala hydraulické problémy na urbanizovaném území. Zaměřuje 

se v podstatě pouze na návrh jmenovité světlosti potrubí jednoduchými výpočtovými 
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metodami, které nezahrnují nerovnoměrnost a dynamiku jevů ve stokové síti. Vyznačují  

se vysokou hydraulickou účinností, ale nezohledňují ekologické dopady systému na životní 

prostředí. Podle této koncepce je vybudována většina v současnosti provozované 

kanalizace [15]. 

4.2.2 Moderní koncepce  

Tato koncepce se vyznačuje tím, že komplexně posuzuje vliv urbanizace na životní 

prostředí, zejména na povrchové a podzemní vody. Základem je stanovení cílového stavu, 

kterého má být dosaženo v recipientu. Návrh se provádí pomocí emisní nebo imisní 

strategie. 

Emisní strategie 

Stanovení jednotných limitů pro vypouštění vod z výustí kanalizačního systému  

a čistírny odpadních vod podle geopolitické příslušnosti se navrhuje bez ohledu na stav 

recipientu. Nevýhodou je nižší efektivnost stokového systému nebo čistírny odpadních 

vod, jelikož v parametrech nejsou zohledněny konkrétní podmínky a problémy vyskytující 

se na zájmovém území. Největší výhodou strategie je jednoduchost, díky čemuž proběhla 

realizace mnoha projektů, což pomohlo ke zlepšení stavu životního prostředí. 

Imisní strategie 

Podstatou této strategie je vyhodnocení konkrétních podmínek v recipientu a daném 

území. Na tomto základě jsou poté stanoveny podmínky a limity pro vypouštění vod  

do recipientu. Aplikace této strategie přináší efektivnější řešení, ale je finančně mnohem 

nákladnější a technologicky náročnější. Důležitou součástí je také dlouhodobé 

monitorování situace v daném povodí. Velmi často je také nutné použití moderních 

návrhových prostředků matematického modelování [15].  

4.3 Územní plánování, urbanizace 

Díky urbanizaci krajiny došlo k výrazným změnám hydrologických parametrů 

krajiny. Vznikly nepropustné plochy, čímž se snížila retenční schopnost krajiny a změnila 

se velikost infiltrace vody do půdy. Byly zrušeny malé vodní toky a přirozené občasné 

recipienty. Díky těmto zásahů byly narušeny přirozené odtokové poměry, čímž dochází 

v případě nadměrných srážek ke vzniku povodní, které sebou přináší negativní důsledky  

na život obyvatel, výrazné materiální škody a nevratnou devastaci krajiny. Je proto nutné 
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v návaznosti na progresivní modely a prostředky řešení odvodnění urbanizovaných povodí 

sladit variantní řešení na úrovni územního plánování.  

Z hlediska koncepčního řešení odvodnění jsou nezbytné matematické modely, 

schopné simulovat jednotlivé jevy, případně optimalizovat řešení celého systému. Je proto 

ovšem nutno realizovat nákladná měření a monitoring pro kalibraci a verifikaci. Poté může 

model simulovat a optimalizovat jednotlivé varianty technického řešení komplexního 

odvodnění jako podklad pro územní plánování [32, 16]. 

4.4 Navrhování stokových sítí 

Podklady pro návrh koncepce odkanalizování jsou územní plány měst a obcí dle 

stavebního zákona, výpočty množství odpadních vod a odvětvové generely vodovodu. 

Navržená kanalizace má mít jeden průtočný profil, zdvojení je možné pouze při strmé 

niveletě nebo u kanalizační shybky. Zmenšení průtočného profilu je povoleno pouze  

za odlehčovací komorou, případně na průběžné stoce při zachování proudění o volné 

hladině. Normy, právní předpisy a zákony pro výstavbu kanalizací jsou uvedeny 

v legislativním řešení [33, 17]. 

4.4.1 Trasování stok  

Trasování a uložení kanalizačního potrubí v přímém profilu komunikací v obcích  

a městech má zohledňovat požadavky dané normou ČSN 73 6005. Veřejná kanalizace  

by měla být ukládána do veřejných ploch a pozemních komunikací, přednostně  

do nezpevněných ploch přidruženého dopravního prostoru, případně do chodníků,  

a není – li to možné pak do osy komunikace. 

4.4.2 Směrové vedení stok  

Jednotné stokové soustavy se umisťují pod osu komunikace (pouze v úzké zástavbě 

mimo) tak, aby byl umožněn provoz při opravách a revizích. U oddílné stokové soustavy 

se pod osu komunikace umisťuje dešťová kanalizace, splašková mimo osu. Mezi 

jednotlivými šachtami se u neprůlezných potrubí navrhují v přímé trase u průchozích  

je možno měnit směr trasy pomocí oblouků. Trasu kanalizace je vhodné navrhovat 

v zelených pásech, tak aby poklopy šachet nezasahovaly do dopravního pruhu. Nesmějí být 

vedeny pod stromy a v jejich blízkosti, cca 1,5 m, aby nedocházelo k poškození trub 

kořeny. Bezpečná vzdálenost trasy kanalizace od líce budovy se určí vztahem:  
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ϕtg

hH −
=L

        (1)
 

Kde:   H … hloubka dna výkopu [m], 

  h … hloubka základů budovy pod terénem [m], 

  ϕ … úhel vnitřního tření zeminy v daném místě. 

 

Při křížení a souběhu stoky s ostatními druhy inženýrských sítí se uplatňuje norma 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Jednotlivé hodnoty 

nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1Souběh a křížení stoky s ostatními druhy inženýrských sítí [16] 
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0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,6 0,3 0,3 0,3 1,2 

Min. svislé 

vzdálenosti 

[m] 

0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

 

4.4.3 Výškové uspořádání stok  

Při návrhu kanalizačního potrubí je potřeba uvažovat také o výškovém uspořádání 

jednotlivých trub. Je důležité zohlednit celkové řešení inženýrských sítí a jejich zájmových 

pásem. Minimální krytí stanovuje norma ČSN 73 6005. Minimální hloubka uložení závisí 

na místních podmínkách, platí však, že pod chodníkem a ve volném terénu nemá být menší 

než 1,0 m, pod vozovkou pak 1,8 m. Maximální hloubka uložení je doporučena 6,0 m. 

Hlavní podmínkou hloubky uložení potrubí je to, aby bylo možno odvodnit průměrně 

hluboké podzemní prostory. Hloubku uložení znázorňuje obrázek 3 [16].   
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Obrázek 3 Hloubka uložení kanalizace jednotné stokové soustavy [16] 

 

Hloubky Ha a Hb závisí jednak na hloubce podsklepení budov a také na hloubce 

vypočítané ze vzdálenosti od vzdálenější stěny budov La (u dvorních vpustí Lb)  

a z minimálního sklonu přípojky, který je pro DN 150 2% (pro DN ≥ 200 1%) [16,17].  

4.4.3 Zakládání stok  

Před samotným návrhem stokové sítě je nutno splnit požadavky dané normou ČSN 

EN 753 - 3, zejména pak zjistit a vyhodnotit údaje týkající se složení a vlastností 

odpadních vod, zatížení stoky nadložím a nahodilým zatížením povrchu, druh a vlastnosti 

základové půdy, složení a vlastnosti podzemní vody, hydrostatický tlak protékajících 

odpadních vod, případně vztlak podzemní vody a možnost nerovnoměrného sedání zeminy 

[11].  

Ve většině případů jsou stoky navrhovány jako podzemní, zakryté a s uzavřeným 

příčným profilem. Výjimku tvoří stoky pro odvedení vyčištěných odpadních vod 

v extravilánu nebo neznečištěné dešťové odpadní vody z parků a hřbitovů. Realizace 

podzemních stok se provádí v otevřeném výkopu zemní rýhy nebo štolováním. Před 

zasypáním (hutněním po vrstvách) se provádí zkouška vodotěsnosti [17, 20].  
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Obrázek 4 Příklad uložení kanalizačního potrubí [19] 

 

4.5 Dimenzování stokové sítě, výpočtové metody 

Základním úkolem dimenzování je hydraulický správný návrh sklonů nivelet dna, 

návrh jednotlivých profilů a rozměrů příčného řezu v jednotlivých úsecích stok mezi 

dvěma nejbližšími kanalizačními šachtami.  

4.5.1 Návrhové průtoky pro dimenzování stokové sítě 

Pro správný návrh je nutný výpočet návrhových (největších) průtoků stok  

Qn [m3/s]. Tímto průtokem se rozumí kapacitní průtok při vrcholném plnění průtočného 

průřezu, tzn., jedná se o největší netlakový průtok. Výpočet vychází z množství odpadních 

vod z kanalizačního okrsku z každého výpočtového úseku stoky. Z důvodů zabránění 

sedimentace v kanalizacích se provádí také návrh minimálních průtoků Qmin [m
3/s]. 

Dimenzování jednotné stokové sítě se provádí jako součet největšího průtoku všech 

odpadních vod Qn = Qmax,s + Qmax,d. Pokud je největší průtok splašků menší než 10 % 

největších průtoků dešťových vod, tak se splašky zanedbávají a kanalizace se dimenzuje 

pouze na dešťovou vodu. V případě, že jsou bezdeštné průtoky větší než dešťové, 



Libor Surýnek: Návrh koncepce odkanalizování města Petřvald, II. etapa 

2014 13

dimenzuje se na dvojnásobek bezdeštného průtoku a dešťové průtoky se zanedbávají. Tyto 

pravidla platí u sídelních celků do 5000 obyvatel. 

V případě oddílné stokové sítě se splašková kanalizace dimenzuje na dvojnásobek 

maximálního hodinového průtoku Qn=2·Qmax,s [18].   

4.5.2 Empirické metody – Součtová metoda 

Jedná se o nejjednodušší způsob dimenzování stokové sítě. Podstatou je součet 

průtoků odpadní vody ve směru průtoku. Metoda je vhodná pro velmi malá území s dobou 

dotoku, která nepřesáhne 15 min, protože nezohledňuje dobu dotoku do dimenzovacích 

profilů – používá konstantní hodnoty intenzity deště pro 15 min. Podrobně je metoda 

popsána a zpracována v Bakalářské práci [6]. Návrhový průtok se počítá dle vztahu: 

qS ⋅⋅= ψQ
        (2)

 

Kde:  S … odvodňovaná plocha [ha], 

  Ψ … součinitel odtoku, 

   q … vydatnost 15 min. deště dané periodicity [l/s·ha]. 

4.5.3 Hydrologické metody – Bartoškova metoda 

V projekční praxi je tato metoda velmi hojně využívána pro svoji jednoduchost a 

únosnou pracnost. Metoda zohledňuje dobu dotoku, díky čemuž se uplatňuje u 

rozsáhlejších stokových sítí, kde trvá průtok v síti déle, než 15 min. Naopak použití této 

metody není vhodné u členitých povodí nepravidelného tvaru. Základem je použití křivky 

náhradních srážek, která je redukována o dobu povrchového odtoku po povodí a o dobu 

vyplnění územní retence, což vyjadřuje vztah [18]: 

or ttt −−=T
        (3)

 

Kde:  t … skutečná doba trvání deště [min], 

  tr … doba zkrácena o územní retenci [min], 

  t0 … doba dotoku po povodíčku [min]. 
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Výpočet trvalé územní retence 

 Tato hodnota představuje dobu, kdy dojde k vytvoření vrstvičky vody, po které 

bude stékat voda s přihlédnutím k terénním nerovnostem. 

h

tr
r

⋅

⋅
=

ϕ
t

         (4)
 

Kde:  t … skutečná doba trvání deště [min], 

  r … hodnota retence území – pro propustná území 3 mm, 

  ϕ … součinitel středního odtoku, 

  h … srážková výška za dobu t [mm]. 

Výpočet srážkové výšky 

 
10000

60⋅⋅
=

tq
h

        (5)
 

Kde:  h … srážková výška za dobu t [mm], 

  q … intenzita deště [l·s-1·ha-1], 

  t … skutečná doba trvání deště [min]. 

Výpočet doby dotoku 

 Jedná se o dobu, kterou potřebuje vodní částice, aby se dostala do kanalizace.  

v

d

⋅
=

60
t 0

         (6)
 

Kde:  d … vzdálenost těžiště odvodňované plochy povodíčka od stoky [m], 

  v … rychlost povrchového odtoku vody. 

V praxi se používají hodnoty: d = 50 m 

       v = 0,25 m/s  [18]. 
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4.5.4 Hydrodynamické metody 

Jedná se o metody založené na časově proměnné návrhové deště a simulační 

modely odtoku pomocí výpočetní techniky. Používají se pro odtoky z velkých zastavěných 

ploch, které mohou velmi výrazně ovlivňovat stokové sítě ležící pod nimi nebo přímo 

vodní recipient. Simulační model by měl být volen ve spolupráci s vodoprávním úřadem 

[17].  

4.5.5 Parametry stok, sklony nivelety dna potrubí 

Hlavními parametry stok jsou dimenze a tvar příčného profilu, objem a rychlost 

průtoků ve stoce, sklon nivelety dna stoky, drsnost vnitřního povrchu stoky atd. 

Návrhové parametry a návrhové průtoky ve stoce musejí být dimenzovány tak, aby 

bylo zabráněno nežádoucímu zanášení stok při malých průtocích (min. rychlosti průtoku). 

Proto musí být navrženo tečné napětí na dně stoky, které má být Tu ≥ 4,0 Pa. Početně se 

určuje ze vztahu: 

IRg ⋅⋅⋅= ρuT
        (7)

 

Kde:  ρ … hmotnost znečištěné vody [kg/m3], 

  R … hydraulický poloměr potrubí [m], 

  I … sklon nivelety dna stoky. 

Dále musejí být stoky navrženy tak, aby nedošlo k překročení kapacitního plnění 

Qkap ve stoce při max. návrhovém průtoku, tzn. Qn ≤ Qkap. Max průřezová rychlost průtoku 

v potrubí je 5 m/s [17].  

4.6 Kanalizační přípojky 

Dle stavebního zákona č. 274/2001 Sb. je kanalizační přípojka definována jako 

samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo 

odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Přípojky netvoří vodní dílo. Zřízení 

přípojky financuje odběratel, který je také následným vlastníkem. Za odběratele  

je považován vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. 
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4.6.1 Zásady pro navrhování a stavbu kanalizačních přípojek 

 Podle ČSN 75 6101 má každá nemovitost mít zásadně jednu samostatnou 

kanalizační přípojku. Použití přípojky pro více objektů je nutno projednat se správcem 

kanalizace. Kanalizační přípojka s DN > 200 musí být osazena měrnou (případně revizní) 

šachtou a je nutno doložit projekt s hydrotechnickým výpočtem. Minimální profil potrubí 

je DN 150 a sklon pro tento profil je min. 20 %. Pro DN 200 je min. sklon nivelety dna  

10 %. Max. sklon je ve všech případech 40 %. V případě většího sklonu je nutno zřídit 

spadiště. Přípojka by měla být navržena co nejkratší s jednotným sklonem dna a 

přímkovou osou. Je nezbytné, aby plocha o šířce 75 cm od osy přípojky na obě strany byla 

nezastavěná a nebyly zde vysázeny stromy. 

 Revizní šachty domovních přípojek musí být umístěny na pozemku dané 

nemovitosti, případně přímo v objektu [14, 21]. 

4.6.2 Napojování kanalizačních přípojek 

Napojení kanalizační přípojky je možné do určené stokové (obvykle zaslepené) 

vložky a odbočky, případně do míst určených provozovatelem kanalizace. Úhel napojení 

přípojek do DN 200 je v rozmezí 45˚ – 90˚připojují se v úsecích mezi šachtami. Větší úhel 

než 90˚ je nepřípustný. Samotné napojení se v místě zaústění upravuje příslušnými 

oblouky. V některých případech je možno přípojky s DN > 250 zaústit do koncových nebo 

průběžných šachet se souhlasem provozovatele, výjimečně také do spojných šachet a 

spojných komor, dle zásad spojování stok v šachtách nebo komorách. Výška zaústění se u 

neprůlezných stok provádí do horní poloviny profilu potrubí, u průlezných, případně 

průchozích se zaústění provádí dnem v úrovni hladiny průměrného bezdeštného průtoku 

nebo do stávající vložky [14, 21].  
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Obrázek 5 Příklad napojení kanalizační přípojky na jednotnou a oddílnou kanalizaci [24] 

 

4.7 Čerpací stanice 

Čerpací stanice se v návrhu městského odvodnění objevují u ČOV nebo u stokové 

sítě. Navrhují se, při překonávání překážek na trase, jako alternativa proti řešení shybkou, 

při rozšiřování stokové sítě v případech, kdy není možno gravitačně zaústit nově navržené 

stoky do stávající kanalizace, v situacích, kdy je nutno převedení odpadních vod přes 

rozvodnici do povodí, kde se nachází ČOV, případně recipient nebo když krytí kmenových 

stok narůstá nad hospodárnou míru. Nejčastěji bývají ČS vystrojeny odstředivými 

čerpadly, pouze výjimečně např. u pneumatické dopravy splašků čerpadly hydrostatickými 

nebo vřetenovými. ČS musí být projektována tak, aby odvádění odpadních vod bylo stejně 

spolehlivé jako při gravitačním odvádění [15, 23].   

4.7.1 Strojní část 

Investiční náklady jsou do značné míry závislé na návrhu průměru výtlaku, jednak 

na potrubí a také na tlakových ztrátách při průtoku čerpaného množství. Dochází tedy i ke 

změně dopravní výšky a teoretického výkonu čerpadla, který se liší od praktického 

výkonu, ve kterém musí být zohledněna účinnost. Parametry pro funkčnost čerpadla jsou 
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dány tzv. pracovním bodem. Pracovní bod je průsečíkem Q – H charakteristiky čerpadla 

s charakteristikou výtlaku. Tento bod představuje účinnost, která jde odečíst z křivky 

závislosti účinnosti na čerpaném množství (Q – η  křivka).  

Dopravní výška soustavy se mění v čase a skládá se z geodetické výšky, tlakové 

výšky v recipientu, tlakové výšky v místě sání a tlakových ztrát v potrubí a armaturních 

sání a výtlaku. Optimální oblast fungování čerpadla tak vyjadřuje pracovní oblast čerpadla, 

která leží mezi průsečíkem Q – H charakteristiky čerpadla s nejvýše uloženou a nejníže 

uloženou charakteristikou výtlaku. Charakteristika čerpadla by měla být co nejstrmější. 

 
Obrázek 6 Pracovní oblast čerpadla - Q/H charakteristiky [15] 

  

 Omezující prvky návrhu jsou dány vlastnostmi čerpaného media – splašků. Podíl 

pevných částí vede k požadavkům na min. světlost potrubí a průtočnou rychlost. Vzhledem 

k tomu, že ve stokách vznikají zátky tvořené především textilií je nutno zvolit dostatečnou 

průchozí světlost pro celé zařízení, doporučuje se d = 100 mm. Alternativou může být 

osazení čerpací stanice česlemi na vtoku. Nevýhody jsou komplikace při výstavbě ČS, 

odstraňování shrabků a manipulace s nimi. Existuje také možnost předřadit čerpadlu 

mělnící zařízení, což se používá pouze u odlehlých oblastí, protože poté dochází k zanášení 

potrubí rozmělněnými částicemi. Spodní hranice rychlosti při čerpání by měla být mezi  
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0,5 m/s a 1,0 m/s. Volba závisí na intervalech nečinnosti systému. Při dlouhých intervalech 

může být rychlost navržena ještě vyšší [15, 25]. 

4.7.2 Stavební řešení 

ČS se skládá vždy z podzemní části a v případě větších stanic také z nadzemní 

části. Podzemní část může být členěna na jímku suchou a mokrou. V suché jímce mohou 

být čerpadla, část trubních rozvodů, případně pokud suchá jímka není navržena, musí být 

ČS osazena ponornými čerpadly. Do nadzemní části se umisťují rozvodny, strojovny 

vzduchotechniky, místnost obsluhy atd. Pokud nadzemní část není vybudovaná, musí být 

elektroinstalace vyvedena do rozvodné skříně v pilíři nebo v jiném objektu. ČS musí být 

osazena uzávěrem na přítoku k odstavení sací jímky. Nejvhodnějším prvkem je kanálové 

šoupátko umístěné v kanalizační šachtě. 

 Materiál zvolený pro podzemní část musí být nepropustný, většinou se jedná  

o vodostavebný beton u menších ČS muže být použit sklolaminát. Beton, přicházející  

do styku s odpadní vodou musí být nejen vodotěsný, ale také odolný proti chemické 

korozi. Mokrá jímka musí být vyspádovaná (min. 60˚), aby nevznikaly mrtvé kouty  

a nedocházelo k usazování. 

 Sací potrubí čerpadel v suché jímce k čerpadlu musí stále stoupat. DN musí 

odpovídat nejméně DN sací příruby čerpadla. Výtlak je nutno osadit zpětnou armaturou a 

uzávěrem. 

 Pro měření a regulaci se používají hladinová čidla, tlaková čidla, průtokoměry a 

signalizace poplachových stavů, jako jsou požár, překročení max. hladiny, přehřátí ložisek 

atd. [15]. 

4.7.3 Výtlaky splaškových vod 

Spolu s ČS tvoří společný hydraulický systém. Potrubí samotné musí odolávat 

dlouhodobě vnitřním a vnějším tlakům. Trasa má být vedena v co nejkratší délce a trvale 

stoupající, aby bylo možnost potrubí odvzdušňovat. Uloženo musí být v nezámrzné 

hloubce – 0,8 – 1,5 m. Ve vrcholcích tratě musí být navrženy přivzdušňovací  

a odvzdušňovací armatury, které umožňují vyprázdnění potrubí a mohou být použity jako 

opatření proti zpětným rázům. Tloušťka stěny potrubí a způsob uložení se stanovuje podle 

vnitřních tlaků, vnějšího zatížení a vlastností čerpaného media [15].  
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4.7.4 Dimenzování čerpací stanice 

Čerpací jímka se dimenzuje na min. šestihodinový bezdeštný průtok. Objem jímky 

musí být rozdělen na provozní, rezervní a havarijní. Součástí jímky musí být také havarijní 

odtok a dvojice čerpadel, z nichž jedno slouží jako rezervní. 

Výpočet zásobního objemu jímky 

TQ spl ⋅=Q
        (7)

 

Kde:  Q … akumulační objem jímky [m3], 

  Qspl … objem přitékající splašků [l/s], 

  T … doba, na kterou se akumulační prostor jímky navrhuje [s]. 

Výpočet rychlosti čerpání 

2

2 4
4

Q
d

Q
vv

d

⋅

⋅
=⇒⋅

⋅
=

π

π

     (8)
 

Kde:  v … rychlost čerpání [m/s], 

  d … vnitřní průměr výtlačného potrubí [s]. 

Výpočet Reynoldsova čísla 

υ

dv
e

⋅
=R

        (9)
 

Kde:  Re … Reynoldsovo číslo, 

  υ … kinematická viskozita [m2/s]. 

Výpočet součinitele tření 

25,0

Re

100
1,0 








+⋅=

d

k
λ

      (10)
 

Kde:  λ … součinitel tření dle Altšula, 

  k … absolutní drsnost [m]. 

Výpočet ztrátové měrné energie 
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      (11)
 

Kde:  YZ … měrná ztrátová energie [J/kg], 

  ξ … ztrátový součinitel. 

Výpočet skutečné měrné energie 

ZgS YhgY +⋅=
        (12)

 

Kde:  YS … skutečná měrná energie [J/kg], 

  hg … dopravní výška [m]. 

Výpočet výkonu čerpadla 

SYQP ⋅⋅= ρ
        (13)

 

Kde:  P … výkon čerpadla [J/kg],  

  ρ … hustota vody – mění se v závislosti na složení splaškové vody [kg/m3]. 

 

Z uvedených výpočtů se následně sestrojí křivka charakteristiky potrubí. 

Z dopravní výšky, čerpaného objemu a účinnosti daného typu čerpadla se sestrojí křivka 

s vyznačením pracovní oblastí čerpadla daná výrobcem [26]. 
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Obrázek 7 Čerpací stanice [27] 

 

4.8 Odlehčovací komory 

Odlehčovací komory tvoří jedno z nejkritičtějších míst stokové soustavy. Patří 

k nejdůležitějším a nejsložitějším objektům v kanalizační soustavě, a to z hlediska 

hydraulického, konstrukčního, hygienického a hydrologického pohledu. Všechny tyto 

faktory se prolínají a závisí na sobě. Zvláště složitá je zdravotně inženýrská problematika 

v souvislosti s návrhem ČOV a se znečištěním v recipientu. 

Hlavní úkolem je rozdělení celkového přítoku na ten, který pokračuje dále na ČOV 

nebo ČS, a který teče odlehčovací stokou do recipientu. Oddělení se provádí nejčastěji 

přepadem přes přelivnou hranu, jehož koruna je ve výši odpovídajícího průtoku, při kterém 

má OK pracovat. 

 4.8.1 Rozdělení Odlehčovacích komor 

   Při návrhu stokové sítě se aplikuje řasa různých typů OK, od jednoduchých, až po 

složité s mechanickou regulací. 
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OK s přepadem 

Jedná se o nejjednodušší typ OK. Konstrukčně mohou být řešeny s přepadem 

přímým nebo bočním. Rozdíl mezi jednotlivými typy OK s přímým přelivem je ve směru 

přelivu a směru přítoku odpadních vod (Obrázek 7).  

 
Obrázek 8 OK s přímým přepadem [16] 

 

U bočních přepadů je směr odlehčení odkloněn od původní stoky. Můžou být 

konstruovány s přepady jednostrannými nebo oboustrannými (Obrázek 8). 

 
Obrázek 9 OK s bočním přepadem [16] 
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OK se škrtící tratí s přepadem 

Podstatou je vložení menšího průměru potrubí mezi OK a stoku, která pokračuje 

dále na ČOV. V tomto úseku dojde ke vzdouvání hladiny, čímž se zahltí vtok do 

odtokového potrubí. V úseku škrtící tratě dochází k tlakovému proudění. Škrtící trať může 

být s přepadem bočním nebo přímým.  

OK s přepadajícím paprskem 

Principem je rozdělení přepadajícího paprsku přiváděné odpadní vody. Malé 

bezdeštné průtoky projdou úzkou štěrbinou do příčně položeného žlabu a pokračují na 

ČOV. Při velkém průtoku část paprsku přepadne přes štěrbinu a pokračuje do recipientu. 

OK s horizontální dělící stěnou 

Tento druh Ok pracuje na principu horizontálního dělení průtoku. Do Ok je v určité 

výšce umístěna horizontální dělící stěna, která je při malém průtoku podtékána. Při velkém 

průtoku pak odchází část odpadních vod přes dělící stěnu do recipientu [16]. 

 4.8.2 Hydraulické řešení odlehčovacích komor 

   Před samotným řešením hydrauliky OK, je nutno vypočítat průtok, který má 

dále pokračovat na ČOV nebo na ČS a průtok, o který má být stoka odlehčena. 

Výpočet přítoku do Ok 

0dim QQQ krit +=
       (14)

 

Kde:  Qdim … přítok do OK [l/s],  

 Qkrit … neodlehčený kritický průtok [l/s], 

 Q0 … odlehčený průtok [l/s]. 

Výpočet neodlehčeného kritického průtoku 

)1( nQmQQ SCSCkrit +⋅=⋅=
     (15)

 

Kde:  QSc … bezdeštný odtok splašků [l/s],  

 m … násobek ředění, 

 (1+n) … poměr ředění 
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Výpočet Ok s přímým přepadem 









−+⋅⋅⋅⋅⋅= 3

2

3

2

)(2
2

3
kkhgbmQ

    (16)
 

Kde:  Q … přepadající množství [m3/s],  

 m … součinitel přepadu, 

 b … délka přelivné hrany [m], 

 h … přepadová výška [m], 

 k … rychlostní výška [16]. 

 
 
 
 

5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 
doporučené varianty řešení 

 

V bakalářské práci byla ze tří variant vybrána a rozpracována varianta č. 3 [6], která 

se zabývala návrhem stokové sítě v lokalitách Podlesí a Šumbarská. Aby byl projekt 

kompletní je v této práci navržena stoková síť také v poslední městské části Gaďok.  

Po realizaci projektu bude možno napojit na stokovou soustavu téměř 100 % objektů na 

území města. V hydraulických výpočtech pro dimenzování jednotlivých trub je součtová 

metoda přepracovaná na metodu Bartoškovu s následným srovnáním výsledných hodnot 

profilů potrubí. V celém projektu jsou navrženy domovní kanalizační přípojky ke všem 

dostupným objektům. Jako příloha 34 je rozkreslená vzorová kanalizační přípojka. Díky 

nepříznivým sklonům terénu bylo nutno navrhnout v poslední lokalitě 2 čerpací stanice. 

Součástí práce jsou také hydrotechnické výpočty návrhu akumulačního objemu ČS  

a návrhu patřičného čerpadla. V příloze 36 je vzorový výkres čerpací stanice a v příloze  

33 je vzorová trasa výtlaku.  Před ČS 8 je navržena odlehčovací komora doplněná o 

výpočet přelivné hrany.         

Celý projekt kanalizačního systému je navržen jako jednotný a z materiálů je 

zvolena kamenina, a to z důvodu stávající kanalizace i nově budované, které jsou 



Libor Surýnek: Návrh koncepce odkanalizování města Petřvald, II. etapa 

2014 26

realizovány stejně. Realizace oddílné stokové soustavy byla hned na začátku vyloučena, 

protože by byla velmi náročná vzhledem k morfologii terénu, dodržení min. vzdáleností  

od ostatních inženýrských sítí a také nedostatku vhodných recipientů.  

Pro lokalitu Gaďok byly navrženy 2 varianty řešení stokového systému, z nichž  

je vybraná jedna, která je dále rozpracována.  

5.1 Varianta č. 1 

 První varianta počítala se svedením odpadní vody z lokality Gaďok do jižní části 

na ulici U Letiště, kde by byla vybudovaná čerpací stanice, která by přečerpávala splašky 

do stoky C1 na ulici V Olšině, navržené v Bakalářské práci. Dále by bylo nutno 

přečerpávat splašky také z ulice Podlesní do gravitační stoky na ulici U Letiště a poslední 

ČS by bylo nutné vybudovat na ulici Chalupnická, která by přečerpávala splašky do stoky 

C na ulici v Olšině. Dále by musely být přepracovány hydrotechnické výpočty  

na dimenzování profilů na stoce C a C1. Tato varianta byla zamítnuta, protože by bylo 

nutno vybudovat 3 ČS a dlouhé tlakové potrubí z ulice U Letiště na ulici V Olšině. 

Druhým důvodem pro zamítnutí bylo také to, že by část ulice U letiště zůstala bez 

kanalizace díky nepříznivým sklonům terénu    

5.2 Varianta č. 2 

Tato varianta počítá s výstavbou 2 ČS na ulici U Letiště a na ulici Chalupnická, 

které budou přečerpávat odpadní vodu do páteřní stoky D, respektive D1, která ústí  

do stávající kanalizace na ulici Ostravská. Varianta počítá s výstavbou 8 gravitačních stok 

a 2 výtlačných řadů. Výhodou oproti variantě č. 1 je výstavba pouze 2 ČS a podstatně 

kratšího výtlačného potrubí. Další výhodou je, že bude odkanalizována celá oblast Gaďok. 

Nevýhodou je nutnost vybudování delší gravitační kanalizace až na ulici Ostravská, která 

z části vede neobydlenou oblastí. Tato varianta byla zvolena jako lepší, a to jak z hlediska 

funkčního, hygienického, tak i ekonomického a bude dále rozpracována. 
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Obrázek 10 Schématické znázornění navrženého stokového systému - varianta č. 2 

 

5.3 Rozpracování varianty č. 2 

Ze dvou navržených variant řešení stokové sítě v lokalitě Gaďok byla vybrána 

varianta č. 2. Jedná se o gravitační jednotnou stokovou soustavu doplněnou díky 

nepříznivému terénu o 2 ČS s výtlačným potrubím. Jako materiál je zvolena kamenina 

zejména kvůli své životnosti, mechanické odolnosti, a také proto, že stávající a nově 

budovaná kanalizace je ze stejného materiálu. 

V praktické části je dále podrobně rozepsaná situace, hydrotechnická situace, 

hydrotechnické výpočty a popis jednotlivých stok. Jednotlivé trasy jsou navrženy 

s ohledem na okolní zástavbu, morfologii terénu a uložení ostatních inženýrských sítí,  

tak aby byly splněny příslušné normy uvedené v legislativním řešení (viz kapitola 4.1) 
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5.3.1 Situace  

Navržená stoková soustava je zakreslena do situačního výkresu rozděleného  

na jednotlivé oblasti v měřítku 1:1 000. Situační výkres s inženýrskými sítěmi mi byl 

zapůjčen firmou Digis, spol. s.r.o.  

Rozšířením stokového systému na oblast Gaďok (oblast D) je nově navrženo  

3 223 m gravitační kanalizace, 2 ČS a 662,07 m tlakového potrubí. Soustava se skládá  

z 8 gravitačních stok a 98 šachet, z nichž je 7 spojných a do 2 je zaústěna tlaková 

kanalizace. Nezbytné je vybudování celkem 16 spadišť, tak aby byla dodržena max. 

rychlost proudění v potrubí 5 m/s.  

Odpadní vody budou odváděny kmenovou stokou D gravitačně do stávající 

kanalizace na ulici Ostravská, kde dále putují na ČOV v Orlové. 

Při návrhu stokové sítě bylo řešeno křížení s inženýrskými sítěmi pouze  

pro plynovod a vodovod. Ostatní inženýrské sítě nebyly v situačním výkresu 

zaznamenány. Výškové zaústění stok do stávající kanalizace bylo řešeno pouze odhadem, 

jelikož výkresy stávající kanalizace mi nebyly poskytnuty.  

5.3.2 Kanalizační přípojky  

V situaci jsou nově ve všech oblastech ke každé nemovitosti navrženy kanalizační 

přípojky dle normy ČSN 75 6101. Přípojky jsou navrženy kolmo na osu kanalizace 

v nejkratším přímém směru. Jsou navrženy s výškou profilu potrubí  DN 150, proto 

nemusejí být řešeny hydraulickými výpočty. Jako materiál byl zvolen polypropylen  

a přípojky budou napojeny přes sedlo FA 150B s vložkou Bc 12/190. Celkový počet 

přípojek v celém projektu je 274, z toho je 131 levostranných a 143 pravostranných. 

Přípojky jsou znázorněny kromě situace také v jednotlivých podélných profilech (viz 

přílohy 3 – 32). Detailní rozkreslení přípojky 68 – L, u domu č. p. 864, je součástí práce, 

jako příloha 34. Seznamy přípojek jsou uvedeny v příloze 41. Navržené délky stok, počty 

spadišť, šachet, kanalizačních přípojek atd. jsou pro jednotlivé oblasti uvedeny v tabulce 2. 

Revizní šachty budou umístěny na soukromém pozemku v max. vzdálenosti 1 m  

od hranice pozemku, aby k nim byl umožněn přístup. Ve vzorovém detailu napojení 

kanalizační přípojky je jako revizní šachta navržena korugovaná šachtová roura  

400 / 2000 mm, se šachtovým přímým dnem T1 400 / 160 mm a plastovým poklopem  
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400 1,5 T do šachtové roury. U jednotlivých přípojek bude záviset volba rozměru šachet na 

lokálních podmínkách [29]. 

 
Tabulka 2 Rozdělení navržené stokové sítě 

Oblast 
Počet 

stok 

Délka 

gravit. 

potrubí [m] 

Počet 

šachet 

Počet 

spojných 

šachet 

Počet 

spadišť 

Počet 

kan. 

přípojek 

Počet 

ČS 

Délka 

výtlaku [m] 

A 4 2 274 58 3 13 53 0 0 

B 11 4 032 113 9 15 97 3 791 

C 7 2 388 72 5 14 54 3 716 

D 8 3 223 102 7 16 70 2 662 

∑ 30 11 917 341 24 56 274 8 2169 

 

5.3.3 Hydrotechnická situace  

Rozšířením stokového systému i na oblast Gaďoku přibylo k původním 31,6 ha 

odvodňovací plochy dalších 8,66 ha. Celkově je tedy odvodňovací plocha 40,26 ha. Počet 

navržených kanalizačních okrsků je 16, celkově se tedy jejich počet vyšplhal na 67. 

Seznam jednotlivých nově navržených kanalizačních okrsků i s plochami je uveden 

v tabulce 3. 

Detailní postup pro navržení jednotlivých kanalizačních okrsků a seznam 

s jednotlivými označeními a plochami pro první tři lokality je uveden v bakalářské práci 

[16].  
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Tabulka 3 Rozdělení kanalizačních okrsků 

Označení 
stoky 

Číslo kanal. 
okrsku 

Plocha [ha] 

D 52 0,56 
D3 53 0,48 
D 54 0,65 

D2 55 0,71 
D 56 0,87 

D1-1 57 0,63 
D1-1-2 58 0,52 
D1-1 59 0,95 

D1-1-1 60 0,13 
D1-1-1-1 61 0,45 
D1-1-1 62 0,56 
D1-1 63 0,09 
D1 64 0,98 
D 65 0,77 
D 66 0,15 
D 67 0,16 

 

5.3.4 Podélné profily  

V navržených podélných profilech jsou zaznamenány jednotlivé kanalizační šachty, 

terény, kanalizační přípojky, křížení s inženýrskými sítěmi, kanalizační okrsky, rychlosti 

proudění odpadních vod, sklony nivelet dna a jmenovité světlosti potrubí. Je zde také 

zaznamenán výškopis a staničení jednotlivých objektů. Popis podélných profilů pro první  

3 lokality v dané oblasti je uveden v Bakalářské práci [6]. Jednotlivé podélné profily nově 

navržené stokové sítě jsou navrženy v programu Winplan a jsou součástí projektu jako 

přílohy 25 – 32. 

Oblast D    

Páteřní stokou v této oblasti je gravitační stoka D. Vedlejších gravitačních stok  

je zde navrženo 7. Navržené gravitační potrubí má délku 3 223 m a tvoří ho 98 šachet, 

ze kterých je 7 spojných. Díky nepříznivému sklonu terénu bylo nutno vybudovat 2 ČS  

a 16 spadišť. Tlakové potrubí má celkovou délku 662,07 m. 
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Stoka D (Příloha č. 25) 

Stoka D tvoří kmenovou stoku celé této oblasti. Převážná většina trasy je vedena 

v asfaltové komunikaci v ulici Podlesní. Na konci trasy je vedena ve zpevněné komunikaci 

a chodníku v ulici U Letiště a je zaústěna do stávající kanalizace na ulici Ostravská. Délka 

gravitačního potrubí je 1448 m. Stoku tvoří 52 šachet, z nichž 3 jsou spojné (ŠD 22,  

ŠD 34, ŠD 41). Do šachty ŠD 41 je zaústěna tlaková kanalizace ze stoky D3. Celkově je  

na této stoce navrženo 11 spadišť (6 měří 2 m, 4 měří 3 m a 1 má 1m). Sklon v niveletě 

dna se mění v šachtě ŠD 34 (z 23 ‰ na 10 ‰), v šachtě ŠD 22 (z 10 ‰ na 5 ‰), v šachtě 

ŠD 11a (z 5 ‰ na 30 ‰) a v šachtě ŠD 5a (z 30 ‰ na 4 ‰). Celková odvodňovací plocha 

je 3,16 ha a skládá se z 6 kanalizačních okrsků. Navrženo je zde 31 kanalizačních přípojek. 

Navržené profily potrubí jsou v rozmezí DN 300 – DN 500. 

Stoka D1 (Příloha č. 26) 

Stoka D1 tvoří vedlejší gravitační stoku o délce potrubí 348 m. Trasa je vedena 

v asfaltové komunikaci v ulici U Letiště a je zaústěna do kmenové stoky D v šachtě ŠD 22. 

Je zde navrženo 9 šachet, z nichž šachta ŠD 56 je spojná a ústí do ní výtlak V 8. Sklon 

nivelety dna je v celé délce 4 ‰. Stoku tvoří 1 kanalizační okrsek (64) a je zde navrženo  

8 kanalizačních přípojek. Jmenovitá světlost potrubí je v celé délce trasy DN 300. 

Stoka D1-1 (Příloha č. 27) 

Tato vedlejší stoka má délku potrubí 530 m a je vedena v celé délce v asfaltové 

komunikaci v ulici V Gaďoku. Díky nepříznivým sklonům terénu je stoka zaústěna  

do čerpací stanice přes odlehčovací komoru a tlakovým potrubí je odpadní voda čerpána 

do stoky D1. Tvoří ji 17 šachet, z nichž šachty ŠD 57, ŠD 65 jsou spojné a ústí zde stoky 

D1-1-2 a D1-1-1. Nutností je vybudování 4 spadišť (3 dvoumetrová a 1 metrové). Sklon 

nivelety dna se mění pouze jednou, a to v šachtě ŠD 65 ze 4 ‰ na 30 ‰. Stoku tvoří  

3 kanalizační okrsky (57, 59, 63). Odvodňovací plocha je 1,67 ha. Profil potrubí je v celé 

délce DN 300. Navrženo je zde 17 kanalizačních přípojek. 
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Obrázek 11 Ulice V Gaďoku 

 

Stoka D1-1-1 (Příloha č. 28) 

Tato stoka má celkovou délku 250 m a sklon nivelety dna 48 ‰, což je max. sklon 

aby byla dodržena rychlost proudění odpadních vod 5 m/s. Tvoří ji 6 šachet, z nichž  

je jedna spojná (ŠD 76) a napojuje se zde stoka D1-1-1-1. Profil potrubí je DN 300  

a nachází se zde 8 kanalizačních přípojek. Jsou zde navrženy 2 kanalizační okrsky 

s plochou 0,69 ha. 
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Obrázek 12 Ulice U Letiště 

 

Stoka D1-1-1-1 (Příloha č. 29) 

Tato stoka je nejkratší stokou v této oblasti a je vedena v ulici U Letiště. Délka 

potrubí je 132 m a tvoří ji 5 šachet. Do stoky D1-1-1 je zaústěna v šachtě ŠD 76. Stoku 

tvoří kanalizační okrsek 61 a 3 domovní přípojky. Sklon nivelety dna je 48 ‰ a DN 300. 

Stoka D1-1-2 (Příloha č. 30) 

Stoka D1-1-2 je zaústěna do stoky D1-1 v šachtě ŠD 65. S délkou potrubí 137 m 

tvoří jednu z nejkratších stok v projektu. Tvoří ji 6 šachet a 5 domovních přípojek. Sklon 

nivelety dna je 4 ‰. Kanalizační okrsek je č. 58 o ploše 0,52 ha.  

Stoka D2 (Příloha č. 31) 

Stoka je 208 m dlouhá a tvoří ji 7 šachet. Je zaústěna do kmenové stoky D v šachtě 

ŠD 34. Díky sklonu terénu bylo navrženo jedno dvoumetrové spadiště v šachtě ŠD 88. 

Sklon dna je navržen 4 ‰. Stoku tvoří kanalizační okrsek 55 s odvodňovací plochou  

0,71 ha. Profil trub je DN 300.  
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Stoka D3 (Příloha č. 32) 

Tato stoka je díky konfiguraci terénu zaústěna do ČS 7 a výtlakem V 7 vytlačena 

do šachty ŠD 98 na kmenové stoce D. Navržený profil potrubí je DN 300. Vzhledem 

k délce potrubí 134 m a odvodňovací ploše 0,48 ha není řešen odtok dešťových vod ani 

odlehčovací komora. Profil je tak dimenzován pouze na splašky. Dešťová voda může být 

svedena do přilehlého recipientu. Celkový počet přípojek je 7. Sklon nivelety je 48 ‰. 

5.4 Hydrotechnické výpočty 

Při dimenzování stokové sítě v bakalářské práci byla pro zjednodušení projektu 

prováděna Součtová metoda zanedbávající opožděný odtok, a která je vhodná pro malá 

území s krátkou dobou dotoku (podrobný popis viz kapitola 4.5.2). 

Jedním ze základních cílů práce je přepracování součtové metody na metodu 

Bartoškovu a následné porovnání změn jednotlivých profilů stok, čímž dojde ke snížení 

finančních nákladů na stavbu. 

5.4.1 Bartoškova metoda  

Základem této metody je sestrojení křivky náhradních srážek, která je redukována  

o dobu povrchového odtoku po povodí a o dobu vyplnění územní retence (podrobný popis 

viz kapitola 4.5.3). 

Při výpočtu je nutno vycházet z intenzit krátkodobých dešťů pro danou lokalitu při 

periodicitě n. Ta je stanovena na hodnotu 1, jelikož počet obyvatel v dotčené oblasti 

nepřesahuje 5 000 [28]. 
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Tabulka 4 Intenzity deště pro Ostravsko [28] 

Doba trvání deště 

[min] 

Intensita deště při periodicitě n [l/s·ha] 

2 1 0,5 

5 193 242 293 

10 130 167 204 

15 98,9 128 157 

20 79,2 103 128 

30 58,4 76,3 95,7 

40 46,8 60,9 77,1 

60 33,7 44,2 56,1 

90 24,3 31,9 40,8 

120 19,0 25,2 32,4 

 

Výpočet hodnot pro sestrojení čáry náhradních intenzit deště  

Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5. Příklad výpočtu je uveden pro dobu 

trvání deště 15 min. Jednotlivé vzorce jsou podrobně popsány v kapitole 4.5.3.  

Výpočet celkové výšky srážek h za dobu t: (viz vzorec 5) 

 mm
Tq

h 52,11
10000

6015128

10000

60
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

    

    
 

1) Výpočet trvalé územní retence tr: (viz vzorec 4) 

 min85,10
52,1136,0

153
t =

⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

h

Tr
r

ϕ      

    
 

Kde:  ϕ … součinitel středního odtoku – hodnota 0,36 – viz Bakalářská práce [6] 
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2) Výpočet doby dotoku po povodí t0: (viz vzorec 6) 

 min33,3
25,060

50

60
t 0 =

⋅
=

⋅
=

v

d

  

 

3) Výpočet redukované doby deště T: (viz vzorec 3) 

 
min82,033,385,1015T =−−=−−= or ttt

  

 

       
 

Tabulka 5 Vypočtené hodnoty redukované doby deště 

t [min] 
q pro n=1 

[l/s·ha] 
h [mm] tr [min] to [min] T [min] T 

5 242 7,26 5,74 3,33 -4,07 -4‘4” 

10 167 10,02 8,32 3,33 -1,65 -1‘39“ 

15 128 11,52 10,85 3,33 0,82 0‘49“ 

20 103 12,36 13,48 3,33 3,18 3‘11“ 

30 76,3 13,73 18,20 3,33 8,46 8‘27“ 

40 60,9 14,62 22,81 3,33 13,86 13‘51“ 

60 44,2 15,91 31,42 3,33 25,24 25‘14“ 

90 31,9 17,23 43,54 3,33 43,13 43‘8“ 

120 25,2 18,14 55,11 3,33 61,55 61‘33“ 

 
 

Na základě provedených výpočtů pro zjištění redukované doby deště T (viz 

kapitola 4.5.3) byla sestrojena redukovaná křivka náhradních intenzit deště (viz obrázek 

13), která představuje závislost intenzity deště na redukované době trvání deště. 
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Obrázek 13 Redukovaná a neredukovaná křivka 
 

 V případě, že je doba dotoku kratší, než redukovaná doba 15 min deště, tzn. 0’49”, 

uvažuje se vydatnost 15 min. deště, což znamená 128 l/s·ha (viz Tabulka 5). Po dosažení 

delší doby dotoku se v následujícím okrsku stanovuje nižší hodnota vydatnosti odečtením 

z grafu, případně interpolováním patřičných hodnot [18]. Započtením nižší hodnoty 

intenzity redukovaného deště dochází k úpravě jednotlivých DN u kanalizačních trub. 

Výpočet se provádí do stejného formuláře jako v součtové metodě. Jednotlivé části 

formuláře jsou podrobně popsány v bakalářské práci [6].  

 Vzhledem ke snížení hodnoty intenzity redukovaného deště v určitých částech 

kanalizace, došlo v některých částech stokové sítě ke změně profilů jednotlivých stok. 

Změny jsou uvedeny v tabulce 6.  

Formulář pro dimenzování potrubí Bartoškovou metodou, zpracovaný v programu 

Microsoft Excel je součástí příloh 37 - 40. 
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Tabulka 6 Porovnání změn profilů stok 

Označení 

stoky 

Číslo kan. 

okrsku 

Původní 

DN 

Nové 

DN 

A 11 500 400 

B5 15 400 300 

B 16 500 400 

  

Přepočtem Součtové metody na Bartoškovu došlo ke změně profilů potrubí pouze  

u 3 kanalizačních okrsků (viz tabulka 6), i když se změna intenzity redukovaného deště 

týkala celkem 39 kanalizačních okrsků. Tento nízký počet zmenšení profilů potrubí je dán 

zejména tím, že celý projekt je rozdělen na 4 oddělené menší oblasti, z důvodu nepříznivé 

konfigurace terénu a roztroušené zástavby v dané lokalitě. Díky tomu je doba průtoku 

odpadních vod kanalizačním potrubím v každé oblasti jen mírně přes 15 min. V oblasti C 

je dokonce pouze 14,7 min (viz přílohy 18.). Dalším důvodem je nepříznivý tvar povodí, 

který je svým tvarem podobný kyjovitému. Pro tento tvar nemá Bartoškova metoda takové 

uplatnění [18]. Posledním důvodem je také střídání rovinatých oblastí, díky kterým  

je nutno navrhovat větší profily potrubí, s těmi prudšími. Vzhledem k tomu, že za 

rovinatou oblastí nemůže dojít na stoce ke zmenšení profilu potrubí je v lokalitách 

s následným prudkým sklonem profil trub zbytečně předimenzován.      

5.5 Návrh odlehčovací komory 

Hlavním úkolem navržené odlehčovací komory bude rozdělení přitékající odpadní 

vody na tu, která bude pokračovat na ČS 8 a dále výtlačným potrubím do gravitační stoky 

D1, a na tu, která bude odvedena do přilehlého recipientu, který protíná celou lokalitu 

Gaďok a ústí v přilehlém lese v soustavě rybníků. 

Průtok, který bude dále pokračovat na ČS 8, je stanoven jako násobek ředění 

bezdeštného průtoku. V praxi se nejčastěji používá poměr ředění 1 : 7. Volba poměru 

ředění závisí na mnoha faktorech, zejména na vodnatosti vodního recipientu, charakteru 

přitékajících vod atd., což vzhledem k neznalosti místních poměrů nebude v práci řešeno  

a bude použit poměr ředění uvedený výše. 
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Výpočet neodlehčeného kritického průtoku: (viz vzorec 15) 

slnQQ SCkrit /04,1)71(13,0)1( =+⋅=+⋅=
 

 

Výpočet přítoku do Ok: (viz vzorec 14) 

slQQQ krit /12704,104,128dim0 =−=−=
 

 

Tabulka 7 Dimenzování průtoků odlehčovací komorou 

Označení 
Qdim QSC Qkrit Q0 

[l/s] 

OK 2 57 0,06 0,48 56,52 

OK 3 105,37 0,10 0,80 104,57 

OK 8 128,04 0,13 1,04 127 

 

Druh odlehčovací komory byl zvolen vzhledem k jednoduchosti, jak početní tak i 

konstrukční, jako OK s přímým přepadem. Detailní popis odlehčovacích komor je 

v kapitole 4.8. 

Délka přelivné hrany byla zvolena 1,0 m, 
       

 

Výpočet OK s přímým přepadem: (viz vzorec 16) 

Q = 0,127 m3/s 

m = 0,412  

b = 1 m 

g

v
k

⋅
=

2

2
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 Vzhledem k velmi malým průtokům, bezdeštným i dešťovým, není možné 

navrhnout OK s přímým přepadem. Výška přelivné hrany byla vypočtena 0,08 m, díky 

čemuž by nesloužila svému účelu. Řešením této situace je vybudování kanalizační šachty, 

která bude konstruována s vyvýšeným odtokem do odlehčovací stoky. Na odtoku budou 

tyto OK osazeny šoupátky, aby bylo možno odtok regulovat, a aby nedocházelo k zanášení 

pevnými částicemi [26]. Stejné konstrukční řešení je vzhledem k průtokům navrženo také 

u OK 2 a OK 3.  

 U zbylých pěti stok, které vedou k čerpacím stanicím, nebyly po dohodě 

s vedoucím práce, díky zanedbatelným dešťovým průtokům OK řešeny vůbec. 

5.6 Návrh čerpací stanice 

Každá z navržených čerpacích stanic bude osazena dvojicí ponorných kalových 

čerpadel na spouštěcích zařízeních. Součástí bude také česlicový koš pro hrubé předčištění 

se spouštěcím zařízením a propojovacím trubním rozvodem. Dále budou čerpací stanice 

doplněny armaturní šachtou a osazeny armaturami pro možnost ovládání výtlaku 

jednotlivých čerpadel a vypouštěcím potrubím. Veškeré strojní zařízení bude vyrobeno 

z ocelového nerezového materiálu. 

Pro rozkreslení (viz příloha 36) a vzorový výpočet byla zvolena ČS 8, jelikož leží 

v nově navržené stokové soustavě v městské části Gaďok na ulici U Letiště. Podrobný 

popis čerpacích stanic je uveden v kapitole 4.7. 
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Do ČS 8 přitéká odpadní voda z OK 7 (viz kapitola 5.5). Dimenzování ČS  

se provádí zejména s ohledem na akumulační prostor čerpací jímky. Ta je navrhována na 

min. šestihodinový bezdeštný průtok. Navržená ČS bude osazena dvojicí čerpadel. 

5.6.1 Dimenzování čerpadla  

Popis jednotlivých vzorců je uveden v kapitole 4.7.4. 

Výpočet zásobního objemu jímky: (viz vzorec 7) 

336360013,0Q mTQ spl ≅⋅⋅=⋅=
     

 

 

Výpočet rychlosti čerpání: (viz vzorec 8) 
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Výpočet Reynoldsova čísla: (viz vzorec 9) 

υ = 1,004·10-6 m2/s 
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Výpočet součinitele tření: (viz vzorec 10) 

k = 0,0015 mm 
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Výpočet ztrátové měrné energie: (viz vzorec 11) 

ξ = 4,6 (šoupátko, zpětná klapka, 3x koleno 90˚) [26] 
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Výpočet skutečné měrné energie: (viz vzorec 12) 

hg = 11,64 m 

KgJYhgY ZgS /29,1531,3964,1181,9 =+⋅=+⋅=
  

      
 

Výpočet výkonu čerpadla: (viz vzorec 13) 

kWWYQP S 46,087,45929,153003,01000 ==⋅⋅=⋅⋅= ρ
 

   
 

5.6.2 Vystrojení čerpací stanice  

Kanalizační čerpací stanice ČS 8 bude čerpat odpadní vodu přiváděnou gravitačně 

stokou D1-1 výtlakem V 8 do stoky D1. ČS je kruhového tvaru o vnitřním Ø 2000 mm. 

Přítok odpadní vody je proveden kameninovým potrubím DN 300 do boku nádrže. 

Přítokové potrubí je osazeno česlicovým košem pro hrubé předčištění s šířkou 

průlin cca 25 mm. 

V ČS budou umístěna dvě ponorná kalová čerpadla Hidrostal, typ C0CQ – L01 +  

+ CNBA2 – GSEQ + NW1A20 – 10 – 3kW, čerpané množství 5,0 l/s, výtlačná výška  

H = 11,6 m. Jedno čerpadlo bude sloužit jako provozní, druhé jako 100 % rezerva. Chod 

provozního čerpadla bude řízen automaticky v závislosti na výšce hladiny v akumulačním 

prostoru.  

Výtlačná potrubí čerpadel budou zavedena do armaturní šachty, budou opatřena 

kulovou zpětnou klapkou a nožovým uzavíracím šoupátkem. Potrubí jsou spojena  

do společného výtlačného potrubí, které prochází stěnou šachty a dále se napojuje na 

výtlačný řad V 8. 
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Z důvodu možných oprav řadu je pro možnost vypouštění výtlačného potrubí  

ze společného výtlačného potrubí v armaturní šachtě provedena odbočka s nožovým 

uzavíracím šoupátkem a potrubí je vyvedeno zpět do ČS. 

5.6.4 Automatizovaný systém, měření a regulace  

V čerpací jímce bude nainstalován systém měření hladiny, a to ponornou sondou 

napájenou z řídicího systému. V závislosti na aktuální hladině budou ovládána čerpadla. 

Dále bude instalováno měření průtoku na výtlaku indukčním průtokoměrem. V závislosti 

na průtoku při chodu čerpadel bude vyhodnocena porucha v ČS. Pro řízení sepnutí čerpání 

budou v čerpací jímce kontaktní sondy na úrovni přelivu a úrovní sání čerpadel.  

Provoz s navrhovanou technologií vyžaduje instalaci řídícího, regulačního  

a monitorovacího systému. ČS bude možno obsluhovat cestou řídícího pracoviště  

a dispečinku. Z jednotlivých ČS budou do řídícího pracoviště přenášeny provozní stavy 

čerpadel (včetně poruchových a havarijních), výšky spojitých hladin, průtoky ČS, 

zabezpečení objektu, výpadky hlavního jističe, poruchy sond, havarijní čerpání atd.   

5.6.3 Charakteristické čáry čerpadla  

Z vypočtených hodnot byla sestrojena charakteristika výtlačného potrubí V 8, která 

vyjadřuje závislost skutečné měrné energie Ys na objemu čerpané odpadní vody.  

 
Obrázek 14 Charakteristika potrubí, výtlak V 8 

 

Zvolené čerpadlo Hidrostal C0CQ vybavené el. motorem 3 kW, 400 V, 50 Hz má 

charakteristiky Q – H spolu s účinností uvedené na obrázku 12. Dále je v obrázku 
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zaznačena výška čerpání 11,6 m a množství čerpané vody 5 l/s. Pracovní oblast čerpadla se 

nachází mezi průsečíkem Q – H charakteristiky čerpadla s nejvýše a nejníže uloženou 

charakteristikou výtlaku. Tyto charakteristiky nebyly dále v práci řešeny. 

 

 
Obrázek 15 Charakteristická křivka čerpadla s účinností 

 

 

6. Odhad ekonomických nákladů 
Předběžný odhad ekonomických nákladů bude oproti Bakalářské práci rozšířen  

o navrženou stokovou síť v lokalitě Gaďok a přesnější cenové návrhy odlehčovacích 

komor a čerpacích stanic, naopak zde nebudou zahrnuty náklady na výstavbu dešťových 

vpustí, ani jejich přípojek, jelikož v práci nebyly řešeny.  

 V ceně budou zahrnuty také změny profilů stok díky aplikaci Bartoškovy metody. 

Při odhadu předběžných ekonomických nákladů bude využito metodického pokynu 

Ministerstva zemědělství z roku 2009 [30].   
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6.1 Náklady na výstavbu potrubí 

Gravitační potrubí je v celé délce navrženo z kameniny. Trasa je v naprosté většině 

vedena v asfaltové komunikaci. Jen dílčí části jsou vedeny ve zpevněné komunikaci. 

Profily jednotlivých trub jsou navrženy v rozmezí DN 300 – DN 700.  

U výtlačného potrubí je jako materiál zvolen PE. Profil potrubí je ve všech 

případech navržen DN 80. 

 
Tabulka 8 Náklady na výstavbu potrubí [6, 30] 

Profil DN 

Délka potrubí [m] 
Cena za metr potrubí 

v komunikaci [Kč] 

Celková cena 

[Kč] 

Asfaltová 

komunikace 

Zpevněná 

komunikace 

Asfaltová 

komunikace 

Zpevněná 

komunikace 
 

80  1 990 180 3 120 2 050 6 577 800 

300 6 184 480 7 130 5 620 46 789 520 

400 1 970 0 8 410 - 16 567 700 

500 1 302 0 9 980 - 12 993 960 

600 2 096 0 11 220 - 23 517 120 

700 136 0 14 250  - 1 938 000 

∑ 10 276 660 - - 108 384 100 

 

6.2 Náklady na objekty na stokové síti 

Hlavní položkou u objektů jsou vstupní šachty. Cena je pouze orientační pro jeden 

druh kanalizační šachty, jelikož se vzhledem k různým výškám uložení a různých profilů 

trub řeší každá šachta zvlášť dle projektu. Cena je stanovena z ceníku společnosti Prefa 

Brno [31]. Složení a cena jednotlivých kusů je uvedena v tabulce 9. 
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Tabulka 9 Stanovení ceny vstupní šachty 

Šachtový díl Typ Rozměr [mm] 
Cena vč. 

DPH [Kč] 

Zákrytová deska 
TZK-Q.200/120 - 

800 PS 
1000/800/230 4 235 

Konus 

TBR-Q 

500/1000x800/120 

KPS 

1000/800/500 1 573 

Skruž 
TBS-

Q.800/1000/120 PS 
800/1000/120 2 324 

Elastomerové 

těsnění 
- - 206 

Šachtové dno 
TBZ-Q.1 100/100 

V max 60 
1000/1000x600 10 485 

Výsledná cena - - 18 823 

 

Odlehčovací komory budou řešeny jako vstupní šachty s vyvýšeným odtokem, 

proto bude cena stejná jako u vstupní šachty. Zároveň nebude řešena cena šachty  

se spadištěm, která bude také stejná jako u vstupní šachty, jelikož cena je značně 

individuální hloubkou spadiště a cenový rozdíl je zanedbatelný. Cena čerpací stanice  

se odvíjí od ceny čerpadla. Celkově je navrženo 8 ČS, přičemž v každé jsou nainstalována 

2 čerpadla Hidrostal, typ C0CQ – L01 + CNBA2 – GSEQ + NW1A20 – 10 – 3kW.  Cena 

jednoho zvoleného čerpadla je 41 500 Kč [7]. Výsledná cena je dále navýšena o další 

technologické vystrojení, příjezdovou komunikaci a výstavbu základního objektu. 

Výsledná cena pro čerpání 5 l/s je 300 000 Kč [30].  
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Tabulka 10 Náklady objektů na stokové síti 

Objekt Počet kusů 
Cena za kus 

[Kč] 

Celková cena 

[Kč] 

Vstupní šachta 341 18 823  6 418 643 

Odlehčovací komora 3 18 823  56 469 

Čerpací stanice 8 300 000  2 400 000 

Celkem - - 8 875 112 

 

6.1 Celkové finanční náklady 

Výsledná cena zohledňuje ceny za vedení potrubí, objekty na stokové síti a 10 % 

rezervu (viz tabulka 11). 

Tabulka 11 Celkové finanční náklady 

 Cena [Kč] 

Cena vedení potrubí 108 384 100 

Cena objektů 10 003 932 

Rezerva 10% 11 838 803 

Celkem 130 226 835 

 

Celková částka je brána jako hrubý odhad investičních nákladů. V ceně nejsou 

zahrnuty možné úpravy terénu, nenadálé situace, likvidace odpadů atd. Do výsledné ceny 

také není započtena cena kanalizačních vpustí, kanalizačních přípojek a dalších případných 

objektů. Při návrhu bylo využito cen z metodického pokynu z roku 2009 [30] a cen ze 

soukromých subjektů [7, 31]. Výsledná zaokrouhlená cena činí 130 500 000 (viz tabulka 

11). V této sumě je započtena také 10 % rezerva. Skutečná cena celého projektu bude 

známa až po realizaci celého díla, kdy bude zpětně vypočtena. 
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7. Závěr 
Cílem práce je vypracování komplexního projektu stokové sítě v návaznosti  

na bakalářskou práci z roku 2012. V té byl vypracován návrh koncepce odkanalizování 

části města Petřvald. Ze tří uvažovaných variant byla vybrána koncepce, ve které byla 

jednotná kanalizace navržena ve třech městských částech ze čtyř, kde kanalizace doposud 

navržena nebyla. Hydraulické výpočty pro dimenzování stokové sítě byly prováděny 

Součtovou metodou. Projekt byl podložen patřičnou výkresovou dokumentací. 

 V této práci byl projekt dále rozšířen i na čtvrtou oblast, kde chyběl návrh souvislé 

stokové sítě. Je zde navrženo celkem 8 gravitačních jednotných stok z kameniny o celkové 

délce potrubí 3 223 m, na kterých je navrženo celkem 98 šachet. Vzhledem k terénu bylo 

nutno navrhnout 2 čerpací stanice s délkou výtlačného potrubí 662,07 m. Tlakové potrubí 

má DN 80 a je navrženo z PE. Naproti tomu gravitační potrubí je navrženo z kameniny  

o jmenovité výšce potrubí DN 300 – 500. Kmenová stoka je zaústěna do stávající stoky na 

ulici Ostravská a odpadní voda dále pokračuje na mechanicko – biologickou ČOV 

v Orlové. Projekt je doplněn výkresovou dokumentací, tzn. situací (viz příloha 1), 

hydrotechnickou situací (viz příloha 2), podélnými profily (viz přílohy 25 - 32)  

a hydrotechnickými výpočty (viz příloha 40). 

Součtová metoda byla v celém projektu přepracována na metodu Bartoškovu 

s cílem zmenšení příčných profilů jednotlivých trub. Podstatou bylo vynesení redukované 

čáry náhradních intenzit deště, ze které byly následně hodnoty intenzit odečítány. 

Vzhledem k nepříznivým terénním podmínkám a tvaru povodí bylo snížení profilu DN 

docíleno pouze u třech kanalizačních okrsků. Detail uložení kanalizačního potrubí je 

součástí projektové dokumentace jako příloha č 35.  

Práce byla dále doplněna o domovní kanalizační přípojky, které byly navrženy  

u každé nemovitosti. Výkres detailu napojení domovní přípojky je zhotoven pro přípojku 

68 – L u domu č. p. 864 (viz příloha 34). Seznam všech 274 přípojek včetně čísel 

popisných je uveden v příloze 41. Řešena byla také problematika čerpacích stanic  

a odlehčovacích komor. V projektu je proveden návrh odlehčovací komory č. 8 a čerpací 

stanice č. 8, s výpočtem akumulačního prostoru a čerpadla, u kterého byly sestrojeny 

charakteristické křivky (viz kapitola 5.6.3). Vzorový výkres je součástí přílohy č. 36.  
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Na závěr je projekt doplněn o předběžný finanční návrh. Náklady na realizaci celé 

stokové sítě i s navrženými objekty dosahují přibližně 130 500 000 Kč. Cena je dána 

zejména celkovou délkou navrženého potrubí, které je dlouhé téměř 14 km. Převážná část 

této trasy je vedena v asfaltových komunikacích. 

Realizací tohoto projektu bude mít celé město Petřvald navrženou souvislou 

jednotnou stokovou síť.  
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