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ANOTACE 

Předkládaná diplomová práce se zabývá koncepcí odkanalizování městského 

obvodu Ostrava – Michálkovice. Navazuje tak jako druhá etapa na bakalářskou práci 

„Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava – Michálkovice“. Rozšiřuje 

původní práci o detailní navrţení objektů na stokové síti  jako jsou šachty, čerpací stanice, 

odlehčovací komory a lépe přizpůsobuje projekt místním podmínkám. Součástí práce je i 

odhad ekonomických nákladů spojených s realizací projektu a jejich srovnání s Etapou I. 

Klíčová slova: 

stoka, čerpací stanice, odlehčovací komora, kanalizace, odpadní voda, čerpadlo 

SUMMARY 

The presented work deals with concept of sewer system design in Ostrava- 

Michalkovice. It continues as a second phase of previous bachelor’s work „The concept of 

sewer system design in town part Ostrava – Michálkovice. It extends original work for 

detail projecting of sewage objects such as shafts, lifting stations, relief chambers. It also 

tries to adapt project more to local conditions. It includes an estimate of the economic costs 

caused by realization of project. It also includes a comparison with phase I. 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce navazuje na předchozí práci „návrh koncepce odkanalizování 

městské části Ostrava – Michálkovice.“.  Byly v ní navrţeny 3 varianty řešení, z níţ byla 

jedna varianta rozpracována detailně. Varianta obsahovala celkově 13 betonových stok, 

kde byla část navrţena jako jednotná soustava a část jako splašková oddílná soustava. Byl 

zpracován situační plán spolu s hydrotechnickou situací, podélnými profily stok a 

hydrotechnickými výpočty zaloţenými na součtové metodě. 

Projektování kanalizace v dané lokalitě bylo značně ztíţeno místními 

podmínkami. Jedná se hlavně o styl zástavby, morfologii terénu a umístění lokality na 

poddolovaném území. Tyto skutečnosti omezily původní cíle II. etapy, jeţ počítaly 

s navrţením oddílné dešťové kanalizace k navrţené splaškové kanalizaci.  

Mezi cíle II. etapy patří zejména rozpracování objektů na stokové síti navrţených 

v etapě I. Patří mezi ně návrh čerpací stanice, odlehčovacích komor, kanalizačních 

přípojek a rozpracování šachet a uloţení kanalizačního potrubí. Jako hlavní cíl je však 

stanoveno lepší přizpůsobení místním podmínkám v podobě změny uţitého materiálu 

potrubí a šachet. Původně navrţený prostý beton není pro agresivní prostředí ideálním 

materiálem a hůře se vyrovnává se změnami sklonu terénu. V závěrečné kapitole bude 

provedeno porovnání nákladů spojených s realizací obou variant řešení. 

Práce je členěna na teoretickou a praktickou část, kde v teoretické části jsou 

uvedeny způsoby řešení a normy, dle kterých se postupuje při dané problematice. Je zde 

shrnut stávají stav odvodnění lokality a problémy s ním spojené. Praktická část je 

rozdělena na část výpočtovou a výkresovou, ve kterých jsou teoretické poznatky 

aplikovány na danou situaci.   
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 

2.1 Všeobecné informace 

Michálkovice se nacházejí přibliţně 5 km východně od centra města Ostravy. 

Územně se dnes řadí jako její samostatný městský obvod s celkovou plochou 2,89 km
2
 a 

průměrnou nadmořskou výškou cca 255 m n. m. Lesy tvoří hranici Michálkovic po celém 

obvodu kromě severovýchodní části. Jedná se převáţně o lesy smíšené. 

Zájmová lokalita a její okolí byla převáţně zemědělskou oblastí aţ do poloviny 

19. století, kdy začala těţba uhlí. Celkově se v oblasti nacházelo pět jam, které byly 

postupně rušeny. Těţba byla provozována aţ do roku 1994 a jako pozůstatek byl zachován 

důl Michal, dnes národní technická památka. Kromě dolu Michal je z významnějších 

staveb moţno zmínit kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1902 a nejstarší budovu 

obvodu – Mariánskou kapli z roku 1890. 

V současné době převaţuje v oblasti vilová zástavba. Obyvatelé většinou ţijí ve 

starších rodinných domech s případně dodatečnou modernizací.  Ke dni 1. 4. 2014 připadal 

počet obyvatel na 3243 [1]. Nejosídlenějšími celky obvodu jsou bývalé obvody 

Rychvaldská a Michálkovice střed, kde je na 21 % plochy zhruba 45 % obyvatel [2]. 

2.2 Geologické a báňské poměry 

Zájmová oblast spadá z geologického hlediska do předhlubně Vnějších Západních 

Karpat. Podklad tvoří většinou miocenní sedimenty a písčité slíny, na okolních svazích 

převládají půdy hlinito-písčité aţ hlinité. Sloţení půdy je prostorově značně variabilní díky 

glaciální sedimentaci. Vrstvy písčitých jílů, písků, štěrků tak tvoří na většině území různé 

kombinace [3]. 

Důleţitým prvkem lokality je stará halda, jejíţ materiál je antropogenního 

původu, pocházející z důlní činnosti. V současné době je tato plocha zalesněna. 
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Obr. 1 Poddolovanost zájmového území Michálkovice. Zdroj: 

http://www.geofond.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_WizID=24&M_Site=geofond&M_Lang=cs 
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Zájmová lokalita se nachází z hlediska důlních podmínek na ploše chráněného 

loţiskového území Hornoslezské pánve pro výhradní loţisko černého uhlí (obr. 1). Dle 

ČSN 73 0039 (viz. Legislativní řešení) se nachází toto území v V. – IV. skupině stavenišť. 

V oblasti můţe docházet k nahodilým výstupům důlních plynů [3]. 

2.3 Hydrogeologické a hydrologické poměry 

Recipientem je v dané lokalitě Michálkovický potok, který má hydrologické 

pořadí 2-03-02-007 s plochou povodí 9,523 km
2
 a délkou 5,21 km. Prostřednictvím 

Michálkovického potoka je voda odváděna do struţky, která ústí do řeky Odry. Recipient 

je tvořen několika bezejmennými přítoky, které napájí cestou vodní plochy přírodního i 

antropogenního původu. 

2.4 Specifikace území 

Navrhovaný projekt se zabývá územím, které zasahuje do 2 městských obvodů a 

to obvod Michálkovice a Slezská Ostrava (obr. 2). Návrh se zabývá ulicemi 

Československé armády, Radniční, Šikmá, Kolmá, Šmilovského, Sládečkova, Liškova, 

Klejchova a částí ulic Rychvaldské, Pikartské a Petřvaldské. Zbylá část území nebyla 

odkanalizována z důvodu nepříznivých výškových poměrů a rozsahu situačního zaměření. 

Část území je teoreticky také moţno napojit na ÚČOV Ostrava. 

Obr. 2 Hranice obvodu Michalkovic. Zdroj: https://www.google.cz/maps/place/Ostrava-

Mich%C3%A1lkovice/@49.8376788,18.3436411,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4713fce28f0dc673:0

x500af0f66157210 
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3. SPECIFIKACE PROBLÉMŮ 

Současný stav odvodnění v zájmové oblasti se oproti situaci popisované v 

bakalářské práci příliš nezměnil. Splašky jsou i nadále ve většině případů zachytávány v 

ţumpách a septicích a část z nich je vypouštěna do nevyhovující veřejné kanalizace. 

Značná část se pak hromadí na soukromých pozemcích a zahradách. Hromadění odpadních 

vod na pozemcích v blízkosti haldy způsobuje sesouvání jejích svahů. 

Časté vyváţení OV přináší finanční zátěţ na obyvatele města, a i přes snahy 

městského obvodu zamezit vypouštění nepředčištěných vod do kanalizace se opatření 

minula účinkem. Nové přípojky nebývají povolovány z důvodu velkého znečištění 

vypouštěnými objekty, nacházejícími se dále od staničení stok.  Jak je zmíněno v Listu 

opatření Oblasti povodí Odry, má dojít k realizaci plošné kanalizace Michálkovic v I. a II. 

etapě. Kanalizace by měla navazovat na ČOV v Michálkovicích a zruší Michálkovický 

potok v délce 0,25 km [4]. 

V předchozí práci Odkanalizování Městské části Ostrava – Michálkovice I. etapa 

byla navrhnuta a rozpracována varianta odkanalizování zájmové oblasti, která obsahuje 13 

stok jednotné i oddílné kanalizace.  

Navrhovaná oddílná kanalizace odvádí pouze splaškové vody z ulic Sládečkova, 

Pikartská, Československé armády, Petřvaldská a Šmilovského do ulice Kolmá. Zde je 

navrţena čerpací stanice a vody jsou z ní čerpány výtlačným potrubím souběţně se „stokou 

C“ do navrţené „stoky A“ jednotné kanalizace. Společně jsou odvedeny do stávající 

kanalizace a následně do ČOV. Mnoţství odpadních vod čerpaných do „stoky A“ nebylo v 

minulé práci zohledněno při hydrotechnických výpočtech a dimenzování jednotné 

kanalizační sítě. Kapacita výtlačného potrubí a čerpacího systému nebyla v původním 

projektu navrhována vůbec. 

Vody přečerpané do „stoky A“ budou mít za následek zvětšení průtoku OV, a tím 

i potřebu zvětšení světlosti potrubí hlavního sběrače. Pro sníţení ekonomických nákladů a 

redukci problémů s manipulací se stavebním materiálem je třeba uţít soubor metod, 

vedoucích k zmenšení průměru potrubí na co nejvíce přípustnou míru.  
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Jednou z moţností je vyuţití efektivnějších metod pro výpočet mnoţství OV 

namísto původní zvolené součtové metody. Součtová metoda je uţívána při výpočtu 

menších rozsahů. Doba dotoku nesmí přesáhnout 15 minut. Nad tento čas se vyuţívají 

metody jako Bartoškova metoda, Riedova metoda nebo např. Máslova metoda [5]. 

Dalším způsobem redukce mnoţství OV přiváděné na ČOV jednotnou kanalizací 

je výstavba odlehčovacích komor. Jejich výstavba je zde omezena členitostí terénů a 

předpokládané malé kapacitě recipientu. Ten je navíc ovlivňován prakticky po celé své 

délce poklesy v důsledku poddolování území. Podle materiálů společnosti Povodí Odry je 

maximální sumární pokles 0,5m.  

Výstavba plošné kanalizace je dále komplikována hlavně stylem zástavby. Úzké 

ulice komplikují pohyb těţké techniky, tím i pokládku původně navrhovaného betonového 

potrubí. Situaci komplikuje i velká hustota inţenýrských sítí v úzkých komunikacích. Z 

toho důvodu byla zavrţena varianta výstavby dešťové kanalizace. Tato varianta byla 

zavrţena i z důvodu nemoţnosti vedení stok v nezpevněných plochách vlivem nestabilního 

podloţí. 

Největší komplikace vzniká ve Sládečkově ulici, kde si výtlačné potrubí a potrubí 

oddílné splaškové kanalizace vyţádá přeloţení veškerých inţenýrských sítí. Tato přeloţení 

nejsou v projektu řešena. 

V původním projektu nebyly navrhovány jednotlivé kanalizační přípojky k 

nemovitostem. Tato problematika bude také dále rozpracována. 
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4. PRINCIPY ŘEŠENÍ 

4.1 Legislativní principy řešení 
 

Jednotná kanalizace se stala zhruba v polovině minulého století standardním 

systémem pro odvodňování městského prostředí. Spolu s pozitivními dopady - jako je 

prakticky naprosté vymizení hygienických problémů a vysoký stupeň ochrany proti 

povodním - má i dopady negativní. Rychlé odvedení hlavně dešťových vod má dopad na 

vodní zdroje a recipienty, ve kterých se zvyšuje průtok a rostou poţadavky na zvyšování 

jejich kapacity [6]. Se zhoršujícím se stavem jakosti povrchových a podzemních vod 

vzniká potřeba zohledňovat tyto dopady na ţivotní prostředí a vyuţívat nových 

technologických poznatků.  

Se zhoršující se situací ve vodním hospodářství roste snaha celosvětově regulovat 

vypouštění znečišťujících látek do prostředí a minimalizovat úniky ze zdravotně 

inţenýrských staveb. Výsledkem této snahy na evropské úrovni jsou směrnice 2000/60/EC 

s cílem omezit a předcházet poškozování vodních útvarů. 

Evropská unie se snaţí o zajištění kooperace, transparentnosti a zapojení všech 

států EU do této problematiky. Touto direktivou byla legislativa pro nakládání s vodou 

z důvodu větší efektivity zjednodušena a stanovila environmentální cíle pro všechny 

evropské vodní útvary. Stanovila podmínky pro jejich vyuţívání [7]. 

Městskými odpadními vodami se zabývá směrnice 91/271/EEC, ve které jsou 

zakotveny zásady pro plánování, regulaci, monitoring městských odpadních vod a 

některých průmyslových odpadních vod [8]. 

Tuzemský zákon pro ochranu povrchových a podzemních vod a hospodárné 

vyuţití vodních zdrojů se nazývá Vodní zákon  254/2001 Sb. a jeho poslední novelou je 

zákon 150/2010 Sb. Vymezuje mimo jiné také moţnosti nakládání, vzdouvání a vyuţívání 

energetického potenciálu. Při navrhování kanalizačních sítí je třeba dbát na hospodárnost.  



Bc. Martin Novák: Návrh odkanalizování městské části Michálkovice etapa II 

8 

2015 

Legislativní poţadavky při navrhování stokových sítí byly jiţ popsány v 

bakalářské práci. Pro připomenutí se při návrhu uplatňuje zákon 274/2001 Sb. s pozdějšími 

změnami o vodovodech a kanalizacích, jenţ se uplatňuje i při navrhování kanalizačních 

přípojek. Obsahuje obecné technické poţadavky pro stavbu kanalizace a jakost vody. Dále 

vymezuje práva a povinnosti vlastníků, provozovatelů a stavebníků při výstavbě, údrţbě a 

provozování kanalizací a vodovodů. 

Dalším důleţitým zákonem uplatňujícím se při pozemním plánování je zákon 

183/2006 Sb. Zákon ustanovuje cíle a úkoly územního plánování, nástroje územního 

plánování, podmínky pro výstavbu a rozvoj území, vyhodnocování vlivů na udrţitelný 

rozvoj území atp. Zákon dále ustanovuje ve stavebním řádu povolování staveb, jejich 

změny, terénní úpravy, uţívání, odstraňování, kontrolování atd. Zákonem je i upravena 

projektová činnost a provádění staveb, obecné poţadavky na výstavbu, ochrana veřejných 

zájmů atd. [9]. 

Při návrhu je třeba také dodrţovat normy ČSN 75 6101 pro kanalizace a přípojky. 

Norma stanovuje podmínky pro posuzování, navrhování, provádění a sanaci gravitačních 

sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich. Tato norma platí především pro 

kanalizaci, která je určena pro veřejnou potřebu a odvodnění veřejných komunikací. 

Norma je platná také pro navrhování a uskutečňování dešťových vpustí, slouţících 

k odvádění sráţkových vod z pozemních komunikací a dalších venkovních ploch do 

stokové sítě. Norma však neplatí pro otevřené či zakryté silniční a záchytné příkopy, 

propustky, rigoly, vodní toky vedené potrubím a zakryté nebo otevřené ţlaby v čistírnách 

odpadních vod [10].  

V neposlední řadě je potřeba zohlednit i normy EN 752 odvodňovací stavby vně 

budov, ČSN 73 6716 a ČSN EN 1610 pro vodotěsnost díla a ČSN 73 0039 pro navrhování 

staveb a objektů na poddolovaném území.  
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4.2 Technické principy řešení 
 

4.2.1 Kanalizační přípojky 
 

Kanalizační přípojkou je myšleno potrubí, jeţ odvádí odpadní vody z vnitřní 

kanalizace (kanalizace nemovitosti), které je zaústěno do stokové sítě. Jedná se o 

samostatnou stavbu, která ovšem není povaţována za vodní dílo.  

Kanalizační přípojka tedy odvádí odpadní vody z domů do stokové sítě. Jakákoliv 

nemovitost, která je připojena na stokovou síť, má mít jednu samostatnou kanalizační 

přípojku. Takovéto odvádění OV je prováděno do jednotné kanalizace. Pokud se v místě 

stavby nachází kanalizace oddílná, můţeme jednotlivé OV odvádět samostatnými 

přípojkami. Tzn. pro kaţdou OV (splašková voda, dešťová voda) zřídíme jednu přípojku. 

V případě odvodňování jedné velké plochy pozemku více přípojkami, anebo odvodňování 

více parcel jednou přípojkou musí projít projednáním a schválením provozovatele veřejné 

kanalizační sítě [5][12].  

Kanalizační přípojka jako taková by měla být co nejkratší a v kolmém směru na 

stoku (šikmo lze vést pouze přípojky do délky 2m a napojovací kolena). Přípojka musí být 

také stejného profilu od uličního řádu aţ k revizní šachtě. Nejmenší průměr, který můţeme 

pro kanalizační přípojku pouţít, je DN 150. Přesáhne-li průměr přípojky 200 mm, je 

zapotřebí k projektu doloţit hydrotechnický výpočet. Spád přípojky gravitační kanalizace 

má být v její plné délce stejný mimo připojení na stoku. Nejmenším povoleným sklonem 

kanalizační přípojky je 1 %. Kanalizační přípojka DN 150, která odvádí splaškové odpadní 

vody, by měla mít sklon alespoň 2 %. Největší dovolený sklon je pak 40%. Při větším 

sklonu lze po dohodě s provozovatelem (nebo vlastníkem) stokové sítě provést na přípojce 

spadiště nebo spádový stupeň ve vstupní šachtě [10][11]. 

Za veřejnou část přípojky se povaţuje úsek od stoky po stavební čáru nemovitosti, 

popřípadě aţ k přípojnému objektu, nachází-li se na veřejném pozemku. Umístění 

revizních šachet domovních přípojek se z pravidla volí přímo na pozemku odvodňované 

nemovitosti. Případně můţe být umístěná v objektu. Kaţdá kanalizační přípojka se smí 
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připojovat na stoku pouze do určené stokové odbočky (obvykle zaslepené), vloţky, nebo 

do místa, které určí provozovatel kanalizace. Pokud není vloţka nebo odbočka v daném 

místě vybudována, musí být kanalizační přípojka připojena do vyvrtaného nebo 

vyfrézovaného otvoru, kde se osadí a zabetonuje připojovací kus [5]. 

Domovní přípojky, které jsou do DN 200, včetně přípojek dešťových vpustí, se 

situačně připojují na stoky v částech mezi šachtami pod úhlem 45° aţ 90° (< 90°je 

nepřípustné). Výškově se kanalizační přípojka zaúsťuje – u neprůlezných stok do horní 

poloviny profilu stoky. U průlezných a průchozích stok se přípojka zaúsťuje dnem v úrovni 

hladiny průměrného bezdeštného průtoku nebo do stávající vloţky [10]. 

Území, které se nachází nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí 

na obě strany, nesmí být nijak zastavěné ani osazené stromy. Důvodem je zpřístupnění a 

moţnost oprav a čištění přípojky. Pozemní komunikace ovšem nepředstavuje z tohoto 

hlediska překáţku. Zeminové krytí samotné přípojky musí být minimálně metrové. Pokud 

je potrubí přípojky umístěno pod komunikací, určenou pro stání nebo jízdu vozidel, je 

minimální doporučené krytí 1,8 m [12]. 

Kaţdá kanalizační přípojka by měla být zajištěna vstupními šachtami nebo 

čisticími tvarovkami, případně revizními šachtami (podle souhlasu provozovatele/vlastníka 

stokové sítě). Díky těmto objektům je zajištěna snazší údrţba a čištění kanalizačních 

přípojek. Čisticí tvarovky či šachty se zpravidla umisťují na pozemku dané nemovitosti, 

hraničící s pozemkem veřejným. Vzdálenostně by pak jednotlivá místa přístupu (např. 

šachty) neměla přesáhnout 40 m na kanalizační přípojce a maximální vzdálenost 25 m by 

měla být dodrţována u vzdálenosti mezi napojením na stoku (bez šachty) a místem pro 

přístup (lapač splaveni, šachta, čistící tvarovka). Kaţdá jednotlivá přípojka k nemovitosti, 

po zhotovení, musí projít a splňovat řadu testů a zkoušek, např. zkoušku vodotěsnosti [10].  

4.2.2 Čerpací stanice 

Čerpací stanice slouţí k překonání výškových rozdílů mezi místy, kde se odpadní 

voda shromaţďuje, a místem, kde ji chceme dopravit. Jsou pouţívány v těch případech, 

kdy nelze vyuţít gravitačních sítí, protoţe nejsou technicky uskutečnitelné nebo by jejich 
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výstavba byla ekonomicky velmi náročná. Čerpací stanice se mohou mimo jiné pouţít i 

v případě potřeby překonání překáţek na trase (místo kříţení, shybek). Dále mohou být 

čerpací stanice součástí tlakových nebo podtlakových kanalizačních systémů [13][14]. 

Při navrhování čerpacích stanic je potřeba obecně dodrţovat ČSN EN 752. Kromě 

normy je ještě zapotřebí vţdy dodrţovat další poţadavky, které jsou stanovovány 

z hlediska technologických moţností, potřeb vlastníka a provozovatele kanalizace. 

V současnosti se ve většině případů navrhují stanice, které mají výhradně automatický 

provoz a dálkovou kontrolu z dispečinku [16][17]. 

Čerpací stanice bývají stavěny jako uzavřený celek. Musí být zpřístupněné po 

zpevněných komunikacích. V okolí ČS by měl být vymezen dostatečný prostor pro 

obsluţnou techniku a její pohyb. „Čerpací stanici obvykle tvoří podzemní jímka, která 

může být členěna na mokrou (sací) a suchou, ve které jsou (mohou být) osazena čerpadla a 

část trubních rozvodů. V případě použití ponorných kalových čerpadel může mít ČS pouze 

mokrou jímku. Dno jímky musí být vyspárováno k čerpadlům. V nadzemní části ČS je 

umístěna rozvodna, případně u větších ČS strojovna vzduchotechniky, místnost obsluhy 

apod.“ [14, str. 44]. Součástí je také elektrický rozvaděč se záloţním zdrojem pro případ 

výpadku elektrického proudu [15][16]. 

Čerpací jímka 

Do čerpací jímky je přiváděna odpadní voda. Můţe být vybavena česlemi nebo 

síty pro odstranění hrubých nečistot.  Jímku je potřeba umístit níţe neţ je přívodní potrubí. 

Velikost a kapacita jímky je navrhována tak, aby se zbytečně a příliš často nespouštěla 

čerpadla. Jímka musí splňovat veškeré testy vodotěsnosti a musí také dojít ke statickému 

posouzení, aby nedošlo k vyplavení spodními vodami. Dno samotné jímky musí být pod 

sklonem směrem k čerpadlu. Samostatný návrh čerpací jímky je nutné podloţit výpočty.  

Spouštění čerpadla zajišťují zařízení určené k detekci výšky hladiny odpadní 

vody. Mezi taková zařízení patří plovákové spínače. Kdyţ se hladina vody zvýší po tzv. 

zapínací hladinu, je čerpadlo spuštěno a čerpá OV do tlakového potrubí, dokud nedosáhne 

hladiny vypínací. Prostor mezi těmito hladinami se nazývá zásobní objem [18]. 
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Tzv. havarijní hladina by měla být navrţena tak, aby byla zajištěná určitá rezerva 

kapacity v případě výpadku čerpání [15][14][16].  

V případě, kdy je ČS vybavena i suchou jímkou, je z mokré jímky voda čerpána 

do suché části stanice, vybavené kalovými čerpadly, potrubím s přidruţenými ventily, 

plovákovými spínači, zpětnou klapkou a řídicí jednotkou [15]. Suchá jímka se široce uţívá 

při dopravě odpadních vod v průmyslu. Roste ale snaha i zde nahradit tyto čerpací stanice 

menšími a méně nákladnými jímkami s ponornými čerpadly. Důvodem jsou menší náklady 

a jednoduchost údrţby [15]. Uţití levnější varianty znamená niţší předpokládanou 

ţivotnost stanice. Ta se většinou pohybuje mezi 15 – 20 lety. Za pouţití suché jímky je 

ţivotnost nad 30 let [19]. 

Čerpadla 

Čerpadlo jako takové je nezbytnou součástí čerpací stanice. Dle fyzikálního 

principu práce rozlišujeme čerpadla hydrodynamická a hydrostatická. Hydrodynamická 

čerpadla jsou čerpadla s nepřímou přeměnou mechanické energie na energii kinetickou a 

potencionální. Změna energií probíhá zprostředkovaně skrze změnu kinetické energie 

kapaliny. Základním prvkem tohoto čerpadla je oběţné kolo - rotující lopatková mříţ. 

Hydrostatická čerpadla jsou naopak čerpadla s přímou přeměnou mechanické energie na 

energii hydraulickou na pístu [20]. Ten se pohybuje buď přímočaře vratně, nebo rotuje. 

Hydrodynamická čerpadla se vyuţívají převáţně v oblastech, kde je potřeba velký výkon. 

Hydrostatická pak spíše ve sféře velkých tlaků. Obecně se vyuţití obou druhů čerpadel 

překrývá a rozhodujícím prvkem, které čerpadlo pouţít, bývá pořizovací cena nebo 

provozní náklad [21]. 

Kaţdé čerpadlo by mělo splňovat určité parametry. Jsou jimi průtok Q - jedná se 

o uţitečný objem dopravované kapaliny na výtlačném hrdle za časovou jednotku. Průtok 

určuje, jak velké čerpadlo bude. Dopravní výška H - tzv. uţitečná energie předaná 

jakémukoliv kilogramu kapaliny. Otáčky n - charakterizují pohon čerpadla [20]. 
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Dopravní výška čerpacího systému- Bernoulliho rovnice: 

Bernoulliho rovnice vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro proudící 

kapalinu. Při ustáleném stavu proudění v hydraulickém systému je vyjádřen podíl 

jednotlivých druhů energií: 

polohové- g.Hg 

tlakové- (p‘‘-p‘)/ρ 

kinetické (v‘‘
2
-v‘

2
)/2 

ztrátové ∑Yz 

Všechny tyto energie jsou vztaţné na 1 kg hmoty dopravované kapaliny.  

Rovnice má tvar: 

1) 𝑌 = 𝑔.𝐻𝑔 + 
𝑝 ′′−𝑝′

𝜌
+  

𝑣′′
2−𝑣′

2

2
+  𝑌𝑧  

Tento vztah znázorňuje měrnou energii Y, kterou musí čerpadlo dodávat 

jakémukoliv kilogramu čerpané kapaliny. Rychlosti hladiny jsou povaţovány za 

zanedbatelné, protoţe jsou velmi malé. Technikům a znalcům čerpacích technik můţe být 

ovšem bliţší tento tvar: 

2) 𝐻 =  𝐻𝑔 +  
𝑝 ′′−𝑝′

𝜌 .𝑔
+   

𝑣 ′′2−𝑣 ′2

2𝑔
 +  𝐻𝑧  

Kde: 

𝐻𝑔 +  
𝑝 ′′−𝑝 ′

𝜌 .𝑔
  představuje statickou část a  

𝑣 ′′2−𝑣 ′2

2𝑔
 +   𝐻𝑧  dynamickou část.  

Jednotlivě pak: 
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Hg – geodetická výška - jedná se o rozdíl hladin v sací a výtlačné nádrţi.  

(p‘‘ – p‘)/(ρ.g) – tlaková výška -  jde o rozdíl tlaků nad hladinami sací a výtlačné 

nádrţe.  

(v‘‘
2
 – v‘

2
)/2g - rychlostní výška - je to rozdíl rychlostních výšek v nádrţích 

 ∑Hz - ztrátová výška - při toku viskózní (reálné) kapaliny, je potřeba zahrnout 

třecí (délkové a místní) hydraulické ztráty. Ty se pak přičítají k jednotlivým zmiňovaným 

výškám. Stejně tak i vstupní a výstupní ztrátovou výšku potrubního systému.   

Jelikoţ existuje více moţností, jak čerpadla a nádrţe vzájemně propojit při čerpání 

jednoduchým potrubním systémem, můţeme se setkat i s tvarem vzorce: 

3) 𝐻č =  
𝑝𝑣−𝑝𝑠

𝜌 .𝑔
+  

𝑣𝑣
2−𝑣𝑠

2

2𝑔
+  𝑧 

V praxi pak můţe dojít ke zjednodušení vzorce, kdy je často moţné zanedbat člen 

rychlostních výšek. V případě, kdy jsou nádrţe uzavřené, zjednodušuje se vztah na: 

4) 𝐻 =  𝐻𝑔 +  
𝑝 ′′−𝑝′

𝜌 .𝑔
+   𝐻𝑧  

[20] 

NPSH - Net Positive SuctionHead 

Jedná se o parametr, který je charakteristický pro sací stranu čerpacího systému i 

se vstupní stranou čerpadla od sacího hrdla po oběţné kolo. NPSH je typický pouze pro 

hydraulické stroje a jejich prvky a je spojený s jevem, který se nazývá kavitace [22]. 

Jedná se o tvoření dutin vyplněných parou v proudící kapalině. Tento jev nastává 

v místech, kde klesá tlak na tlak nasycených par (pt). „V důsledku toho vzniká místní 

dvoufázové proudění. Zánik dutiny (kondenzace) v místě zvýšeného tlaku je náhlý 

(hydraulický ráz), spojený s místní poruchou proudu. V případě větší poruchy proudu 
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dochází ke snížení dopravní výšky a účinnosti čerpadla. Kavitace je doprovázená hlukem, 

vibracemi a následně kavitační erozí materiálu. Při návrhu čerpacího systému je třeba 

vyšetřit, zda v některém místě čerpadla může dojít ke změně kapalné fáze na páru i při 

zdánlivě nízkých teplotách.“ [20, str. 19]. 

Z tohoto důvodu se při navrhování čerpadla musí přihlíţet na tzv. p-T diagram, 

který je dán pro čerpanou látku. Z hlediska materiálu čerpadla a jeho eroze je zánik 

kavitačních bublin velmi nebezpečný v blízkosti stěny.  

Pro vyhodnocení kavitace technickými prostředky v čerpadlech se pouţívají 

souhrnné charakteristiky sací strany čerpacího zařízení. Viz tabulka č. 1. 

Tab. 1 Charakteristika sací strany čerpacího zařízení. 

CHARAKTERISKA NPSHA (sací řád nebo sací 

výška) 

NPSHR (vstupní část 

čerpadla, kavitační deprese) 

INDEX A = available R = required 

VÝZNAM Charakterizuje sací část 

potrubního systému 

Charakterizuje schopnost 

vstupní části čerpadla 

DEFINICE 

 

 

 

Měrná energie, která je 

definována hydraulickou 

ztrátou sacího řádu čerpadla 

mezi hladinou kapaliny 

v sací nádrţi a sacím 

hrdlem čerpadla pro 1 kg 

kapaliny. 

 

Měrná energie, která je 

definována hydraulickou 

ztrátou sacího řádu čerpadla 

mezi vstupem do čerpadla a 

vstupem na lopatku pro 1 

kg kapaliny. 

NPSHR je nejvýznamnějším připojeným parametrem čerpadla. Vyjadřuje 

hydraulickou ztrátu energie dané kapaliny mezi vstupem do čerpadla a lopatkou. Pokud 

v čerpadle klesá tlak, dochází v místě nejniţšího tlaku k bodu varu, a tím se tvoří kavitační 

dutiny. S větším poklesem tlaku se kavitační dutiny zvětšují, narušují proudové pole 

v čerpadle a sniţují tak průtok kapaliny. Hlavně z ekonomického důvodu je kavitace 
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povaţovaná jako nepřípustný jev. Kaţdý výrobce čerpadel má v těchto případech 

definovaný pokles určité hodnoty. Po jejím překročení přestává čerpadlo pracovat tak, jak 

by mělo [20]. 

Účinnost hydrodynamického čerpadla 

„Z četných měření, zejména předních výrobců čerpadel, ale i nezávislých 

vědeckovýzkumných pracovišť, existují spolehlivá data o dosažitelné účinnosti 

odstředivých čerpadel.“ [20, str. 35]. Účinnost daného čerpadla je dána poměrem 

uţitečného hydraulického výkonu k mechanickému příkonu, který je přiváděn na hřídel 

čerpadla.  

5) 𝜂 =
𝑃𝑢

𝑃
=

𝜌 .𝑔 .𝑄.𝐻

𝑀 .𝜔
 

Kde:   ω – úhlová rychlost 

  M - točivý moment 

  Pu – uţitečný výkon (předaný kapalině) 

  P – mechanický příkon (na hřídeli) 

Ztráty v hydrodynamickém čerpadle 

To, jakou bude mít hydrodynamické čerpadlo účinnost a jaké účinnosti můţeme 

dosáhnout v praxi, závisí na sací schopnosti čerpadla, konstrukčním uspořádání čerpadla 

vzhledem k jeho umístění, výrobních nákladech a tvaru charakteristiky.  

Ztráty u hydrodynamických čerpadel můţeme rozdělit na hlavní ztráty (souvisí 

s přeměnou mechanické energie na energii hydraulickou) a na ztráty vedlejší (vznik těchto 

ztrát je mimo aktivní pracovní prostor čerpadla). 

Hromadně pak rozdělujeme:  
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1. Mechanické ztráty Pm – vznikají v loţiscích a hřídelových ucpávkách 

2. Objemové ztráty Pv – vznikají v důsledku průsaků, které jsou dopravovány 

oběţným kolem. Jde o ztráty, jeţ unikají těsnícím kruhem (mezi výtlakem a sáním 

oběţného kola čerpadla), popřípadě únik kapaliny z odlehčovacího zařízení 

axiálního tahu rotoru.  

3. Třecí ztráty oběţného kola PTK – vznik těchto ztrát je na vnější straně nosného a 

krycího disku, (rotují v kapalině) 

4. Hydraulické ztráty následkem tření a vírů PZh – ztrátový výkon se počítá jako  

PZh = 𝜌.𝑔.𝑄.𝐻. (
1

𝜂ℎ
− 1) 

5. Recirkulační ztráty nebo ztráty vířením Pr – vznikají následkem proudění za 

častého průtoku. Pokud je čerpadlo navrţeno správně, jsou tyto ztráty nulové. 

Naopak, pokud je čerpadlo uţito v provozu s uzavřeným výtlakem nebo při velmi 

malém průtoku, mají tyto ztráty hlavní podíl v příkonu čerpadla [20]. 

Typy hydrodynamických čerpadel (obr. 3): 

Nejdůleţitějšími strukturními znaky hydrodynamických čerpadel jsou:  

 Počet stupňů - jednostupňové, vícestupňové 

 Typ elektromotoru - suchý v ponorném čerpadle, zapouzdřený s mokrým rotorem atd. 

 Skříň – radiální, axiální 

 Počet proudů v oběţném kole - jednoproudé, dvouproudé 

 Poloha hřídele - vertikální, horizontální 
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Směrnice pro návrh čerpadel: 

Směrnice pro volbu vhodného typu čerpadla mohou být jen rámcové a musí se 

opírat o předchozí zkušenosti význačných výrobců čerpadel, shrnuté ve firemní literatuře. 

V těchto publikacích je možno nalézt i materiálové provedení funkčních částí čerpadel, 

které respektuje druh a vlastnosti čerpané kapaliny, např. její agresivnost, velikost a 

množství pevných částic apod. [20, str. 54]. 

Doprava odpadních vod (kapalina – pevná fáze): 

Pevné části obsaţené v odpadních vodách se mohou velmi snadno zachytávat na 

rotujících lopatkách a ucpávat tak kanály čerpadla. K odstranění těchto pevných části je 

pak zapotřebí čerpadlo rozebrat. Dále se pak v komunálních odpadních vodách mohou 

vyskytovat různé vláknité zbytky textilií, které se spojují v provazce a v rotujících 

kanálech čerpadel mohou způsobit i ucpání. K tomu, aby se těmto případům předešlo, se 

pouţívají oběţná kola vírová, jednokanálová nebo šroubová. Oběţná kola vrtulová nejsou 

v případě výskytu textilií a vláken příliš vhodná. Jsou náchylnější k zachytávání a 

hromadění vláken na vstupní hraně, čímţ můţe být narušena funkce vztlaku lopatky. U 

takto zaneseného čerpadla dochází k přetíţení motoru. 
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  Obr. 3 Typy hydrodinamických čerpadel. Zdroj: HLAVÍNEK, Petr – BRADA, Karel. Čerpadla ve vodním hospodářství. 1. 

vyd. Brno : NOEL, 2004. 125 s. ISBN 80-86020-43-6. 
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Pokud tedy voda obsahuje i malou část nečistot (dešťová voda, domovní odpadní 

voda atp.), pouţívají se pro čerpání jiţ jednou zmiňovaná speciálně tvarovaná oběţná kola. 

(obr. 4) 

Podíl sušiny při přepravě kalů můţe být u vírových do 7%, u kanálových kol do 

3%, u jednolopatkových do 5% a u šroubových kol můţe být podíl sušiny i větší jak 7%. 

Obecně jsou oběţná kola kalových čerpadel masivní odlitky. Platí pro ně ve většině 

případů větší poţadavky na výkonovou rezervu elektromotoru neţ u čerpadel na čistou 

vodu. Dalším poţadavkem u kalových čerpadel je snadný průchod vláknitých a pevných 

částic, coţ v důsledku zapříčiňuje malý počet lopatek, vynechání rozvaděče. Parametry, 

kterých kalová čerpadla dosahují (dopravní výška a účinnost) jsou niţší, kavitační deprese 

a příkon čerpadla jsou vyšší neţ u čerpadel konvenčních [20]. 

Při dopravě odpadní vody budou negativní účinky nedokonalé hydrauliky spolu 

s vlivem pevných příměsí na snížení účinnosti a zvětšení příkonu čerpadla větší. Jejich 

kvantitativní vyšetření je možné pouze experimentálně. Zkušenosti z provozu jsou velmi 

cenné, avšak některé parametry se zjišťují v terénu a ve znečištěné kapalině velmi obtížně; 

např. přítomnost kavitace u ponorných čerpadel. [20, str. 85]. 

Obr. 4 Speciálně tvarovaná oběţná kola. Zdroj: HLAVÍNEK, Petr – BRADA, Karel. Čerpadla ve vodním 

hospodářství. 1. vyd. Brno : NOEL, 2004. 125 s. ISBN 80-86020-43-6. 
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4.2.3 Odlehčovací komory 

Jednotná stoková síť za deště odvádí velké mnoţství odpadní vody. S tímto 

mnoţstvím vzniká potřeba i velkého průměru potrubí určeného k odvádění odpadní vody 

s následkem větších nákladů na stavbu a provoz stok i čistíren odpadních vod. Za účelem 

sníţení těchto nákladů se budují pro dílčí povodí odkanalizovaného území odlehčovací 

komory [23]. 

Odlehčovací komory jako takové bývají nedílnou součástí stokových sítí. Jsou 

povaţovány za nejdůleţitější, ale zároveň nejsloţitější objekt jak z hlediska 

hydrologického, tak i z hlediska hydraulického, konstrukčního i hygienického, přičemţ vše 

se vším souvisí a vzájemně se ovlivňuje. 

Podstatou OK je to, ţe musí bez závad a komplikací odvádět k čistírně odpadních 

vod veškeré vody aţ do stanoveného průtoku, při kterém se začne oddělovat naředěná směs 

do recipientu [24]. Hlavním úkolem OK je tedy oddělení celkového přítoku na ten, který 

pokračuje do ČOV případně čerpací stanice, a ten, který teče přes odlehčovací komoru do 

recipientu. K samotnému oddělování dochází například při deštích nebo po jejich skončení, 

případně při tání sněhu [25]. Při dešti totiţ dochází k několikanásobnému navýšení 

odpadních vod, které tvoří především sráţková voda, nikoliv splašky. Stokové sítě pak 

mohou být přetíţené (následně i ČOV, ČS). Toto vedlo k návrhu a následné realizaci 

odlehčovacích komor na jednotných stokových sítích [26]. 

Vody přitékající před OK se stanovuje na základě bilančních výpočtů pro všechny 

druhy vod (dešťové, splaškové atp.). Odtok samostatných OV z OK do recipientu se 

stanovuje dle poţadavků na kvalitu vody v toku na základě ředicího poměru (násobek 

maximálního průtoku splašků), hodnot stanovených v bilančních výpočtech, odtoku 

mezního deště, dovolené koncentrace odlehčovaných vod. Samotná konstrukce OK musí 

dále splňovat moţnost manipulace s průtoky. A přepadová hrana musí být navrţena tak, ţe 

ji lze snadným způsobem zvýšit, sníţit, případně úplně odstranit [17]. 

Při individuálních řešeních stokových sítí se pouţívá celá řada nejrůznějších typů 

OK -  od velmi jednoduchých s přepadem po velmi sloţité s mechanickou regulací.  
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Mezi základní typy odlehčovacích komor řadíme: 

 Odlehčovací komory bez regulace odtoku s přepadem (přepad ještě dále dělíme na 

přímý - kolmý, lomený, šikmý a obloukový; boční jednostranný - šikmá hrana, přímá 

hrana, v oblouku; boční oboustranný) 

 Odlehčovací komory s přepadajícím paprskem (štěrbinové) 

 Odlehčovací komory se škrtící tratí s přepadem 

 Odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou (etáţové) 

 Ostatní odlehčovací komory (s násoskou, se stavítkem, trubní) 

[27][11] 

 Odlehčovací komory s přepadem přímým (obr. 5): 

Jsou navrţeny tím způsobem, ţe přívodní stoka je rovnoběţná se stokou 

odlehčovací. Orientace přepadu je tedy v přímém směru. Odlehčovaná stoka je na ČOV 

napojena po boku OK [24]. 

  

Obr. 5 OK s přepadem přímým. Zdroj: http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/images/image129.jpg 
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 Odlehčovací komory s přepadem bočním (obr. 6): 

V případě OK s bočním přepadem je odlehčení provedeno od směru přívodní stoky.  

 Odlehčovací komory se škrtící tratí (obr. 7): 

Pod pojmem škrtící trať je myšlen úsek potrubí na odtoku z odlehčovací komory 

do ČOV. V tomto úseku je potrubí menšího průměru. Díky menšímu průměru je hladina 

OV v komoře vzdouvána, přičemţ je vtok do odtokového potrubí zahlcen. V úseku škrtící 

tratě dochází k tlakovému proudění.  

 

Obr. 6 OK s přepadem bočním. Zdroj: http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/images/image130.jpg 

Obr. 7 OK se škrtící tratí. Zdroj: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=58828 
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Odlehčovací komory s přepadajícím paprskem (obr. 8): 

Principem rozdělení OV je pomocí štěrbiny, kdy malé bezdeštné průtoky 

propadají štěrbinou, odkud odtok pokračuje na ČOV. Při zvětšeném průtoku za deště se 

OV rozdělí a voda, která přeteče nad navrţenou kapacitu štěrbiny, odteče do recipientu.  

 Odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou (obr. 9): 

OK jsou zaloţeny na principu dělení průtoku horizontálně. Do OK je umístěná 

v určité navrţené výšce horizontální dělící stěna, která je při malých průtocích podtékána. 

Při zvýšeném průtoku přetéká část OV přes dělící stěnu do recipientu. 

Obr. 9 OK s horizontální dělící stěnou. Zdroj: 

http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/images/image134.jpg 

Obr. 8 OK s přepadajícím paprskem Zdroj: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_i

d=58828 
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5. POSOUZENÍ MOŢNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ 

V bakalářské práci byly navrţeny 3 varianty odkanalizování zájmové lokality 

Ostravy - Michálkovice. Rozpracovaná varianta C byla koncipována jako jednotná i 

oddílná kanalizace. Oddílná část řešila pouze nakládání se splaškovými vodami z menší 

části území východní části zájmového území, kde nebylo moţno z důvodu spádových 

poměrů zaústit sběrače gravitačním způsobem do stávající ČOV. 

Jednotná kanalizační síť je tvořena hlavními sběrači A a B a jejich vedlejšími 

stokami BA, AA, AB, ABA, ABB, které odvádí odpadní vody na stávající ČOV. Oddílnou 

kanalizaci tvoří hlavní sběrač C s vedlejšími stokami CA, CB, CAA, CBA, CBB 

s celkovou délkou 1946 m. Stoka C je ukončena čerpací stanicí, jeţ čerpá odpadní vody 

potrubím souběţným se stokou C do šachty A34  jednotné stokové sítě. Celková délka 

jednotné sítě je 4516 m a pro přehled je situace vyznačena na obrázku číslo 10 níţe. 

Mezi hlavní cíle II. etapy návrhu odkanalizování zájmové lokality patří 

dopracování kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí, sníţení investičních nákladů 

akce v podobě zmenšení profilů potrubí a návrh čerpací stanice na sběrači C. Změnou 

oproti původnímu projektu je také uţití plastového potrubí. Touto změnou jsou ovlivněny 

veškeré hydrotechnické výpočty a byl adekvátně navrţen způsob uloţení potrubí. Dalším z 

cílů je návrh odlehčovací komory na sběrači A k sníţení mnoţství zředěných odpadních 

vod přitékající na ČOV za deště. 

5.1 Pouţitý materiál 

Původním materiálem potrubí, zvoleným pro návrh, byl prostý beton pro svou 

finanční nenáročnost. Druhy materiálu potrubí a šachet byly jiţ popsány v předchozí práci. 

Hlavní nevýhodou tohoto materiálu je jeho váha a potřeba těţké techniky při pokládce do 

stavební rýhy. Z důvodu usnadnění manipulace na staveništi v úzké zástavbě a lepší 

přizpůsobení důlním vlivům byl materiál potrubí i šachet změněn na plast. S ohledem na 

doznívající vlivy důlní činnosti byl vybrán polypropylén. Kvůli neznalosti prostorového 

rozloţení důlních děl, byl v celé délce trasy kanalizace navrţen polypropylén kruhové 
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Obr. 10 Situace. Zdroj: http://mapy.cz/zemepisna?x=18.3441639&y=49.8378717&z=15 
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tuhosti SN 10. Tento materiál je odolnější vůči příčným a podélným deformacím a 

umoţňuje pokládku i na nesoudrţné zeminy. To umoţňuje i pokládku v místech bez 

přístupu hutnící techniky. Na trase stoky C byl navrţen úsek ocelového potrubí z důvodu 

nízkého krytí potrubí. 

5.2 Dimenzování stokové sítě 

S výměnou materiálu celé stokové sítě byly nově přepočítány veškeré 

hydrotechnické výpočty. Z důvodu pohybu původních hodnot dotoku odpadních vod 

stokovou sítí do 15 minut je přesnost výpočtu za pomocí součtové metody dostačující. 

Výpočet pro oddílnou splaškovou kanalizaci byl nově proveden na základě diplomové 

práce Bc. Zuzany Juřinové [28]. Splaškové vody po přečerpání byly oproti etapě I 

započteny do dimenze jednotné soustavy. Při výpočtech byly uţity hydraulické tabulky 

výrobce potrubí - Pipelife a.s. pro hladké potrubí PP Master [29]. 

Návrh jednotné sítě  

Postup výpočtu pro jednotnou kanalizační síť byl proveden analogicky s „etapa I“. 

S pouţitím hydraulicky hladšího plastového potrubí se zvýšila rychlost proudění ve 

stokách. V některých úsecích kanalizace byl pozměněn také sklon stok pro přizpůsobení 

objektu OK a zajištění lepší unášecí síly. V hydrotechnické situaci (příloha č. 2) byl 

změněn kanalizační okrsek 16, který byl rozdělen na okrsky 16a, 16b a 16c. Výpočty pro 

jednotnou síť se nacházejí v příloze č. 3. 

Návrh oddílné splaškové 

Oddílná splašková kanalizace byla dimenzována na základě počtu EO 

odpovídajícímu počtu obyvatel. Počet obyvatel byl podle jednotlivých nemovitostí 

stanoven na 408. Stejně jako u jednotné kanalizace byla snaha dosaţení lepší unášecí síly u 

stok. Zvýšení sklonu u stoky C mělo za následek vedení potrubí v menší hloubce a uţití 

ocelového potrubí v úseku okrsků A2 a A3 (196 m). U stok C a CA bylo také posunuto 

staničení a s tím byly upraveny kanalizační okrsky A14, A20 a A19. 
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Výpočty pro jednotlivé kanalizační okrsky jsou popsány v příloze číslo 4. Popis 

jednotlivých sloupců tabulky výpočtů je popsán níţe. 

1. Název stoky 

2. Číslo kanalizačního okrsku 

3. Plocha okrsku (ha) 

4. Počet ekvivalentních obyvatel v okrsku 

5. Celkový počet EO  

Počet EO v daném okrsku s přičtením počtu EO z okrsků předcházejících. 

6. Specifická spotřeba vody – SPV (l/os . den) 

Dána hodnotou 150 l/os. den 

7. Délka úseku stoky (m) 

8. Průměrný denní průtok Q24 (l/s) 

6) 𝑄24 =
𝑆𝑃𝑉  ∙ 𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝐸𝑂

86400
 

9. Součinitel maximálníhodinové nerovnoměrnosti kmax (-) 

Součinitelé jsou dány normou ČSN 75 6101 podle počtu připojených obyvatel dle tabulky 

č. 2: [5]. 

10. Maximální průtok splaškových vod Qmax (l/s) 

7) 𝑄𝑚𝑎𝑥 =  𝑄24 ∙  𝑘𝑚𝑎𝑥  
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Tab. 2 Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 

Počet přiojených obyvatel 30 40 50 75 100 300 400 500 

Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 7,2 6,9 6,7 6,3 5,9 4,4 3,5 2,6 

Součinitel minimální hodinové nerovnoměrnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet připojených obyvatel v tisících 1 2 5 10 20 30 50 100 

Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 2,2 2,1 2 2 1,9 1,8 1,7 1,5 

Součinitel minimální hodinové nerovnoměrnosti 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

11. Dimenzovací průtok Qdim (l/s) 

8) 𝑄𝑑𝑖𝑚 = 2 ∙ 𝑄𝑚𝑎𝑥  

Zbylé výpočty byly spočteny dle postupu uvedeného v etapě 1. 

5.3 Uloţení potrubí 

Uloţení potrubí bylo navrţeno s ohledem na místní podmínky do výkopu 

maximální hloubky 6 metrů do hutněného pískového loţe. V místech, kde je potřeba 

drenáţe, je výkop vybaven drenáţní troubou DN 100. Zrnitost písku loţe musí být 

maximálně 4 mm a potrubí je do loţe uloţeno pod úhlem α = 120°. Násyp a hutnění se 

provádí po vrstvách 10 cm po obou stranách potrubí za pomocí ručního hutnění nebo 

lehkých strojních dusadel. Materiál pouţitý pro obsyp a vrstvu nad potrubím o mocnosti 

300mm je štěrkodrť s maximální velikostí zrna 32 mm. Zemina do výše 300 mm nad 

potrubím nesmí být hutněna a hutnění zásypu těţkou technikou můţe být realizováno od 

vzdálenosti 1 metru nad trubkou. Zásyp nad účinnou vrstvou tvoří původní výkopový 

materiál. Výška podsypu je 200 mm, u ocelového potrubí 110 mm. 

Uloţení potrubí je z důvodu nepříznivosti terénu po celé délce realizováno pouze 

ve zpevněných plochách. Pro lepší adaptaci potrubí na pokles terénu jsou uţity trouby 

menších délek - tj. 1 - 3 metry. Uloţení potrubí je graficky zpracováno v příloze 6. 

5.4 Revizní šachty 

Na všech stokách jsou navrţeny typové prefabrikované revizní šachty DN 1000. 

Jde o plastové šachty skládající se z prefabrikovaných den sv. průměru 1000 mm. Na dno 
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šachty bude osazeno prodlouţení (skruţ) 1000/0,5 s protiskluzovými stupadly ze 

sklolaminátu. Vstupní část šachty bude zakončena kónickým přechodovým kusem DN 

1000/630. Přechodový kus je na úrovni vozovky podepřen roznášecím betonovým 

prstencem 700 mm, na který je umístěn poklop. Mezi jednotlivé dílce je vloţeno těsnění. 

Těsnění DN 1000 je pouţito pro dna šachet, skruţí a kónusu. Jako těsnění prstence je uţito 

těsnění o DN 700. 

V případě jiného úhlu nivelety dna šachty neţ je typizováno výrobcem, kdy se 

tento úhel pohybuje do 7,5 °, bude šachta vybavena flexibilním hrdlem pro odpovídající 

průměr potrubí. 

Poklopy jsou třídy D400 dle ČSN EN 124 (40 tun) v zatíţených úsecích – tj. ulice 

Čs. Armády, Petřvaldská, Rychvaldská, Radvanická a třídy B125 (12,5 tuny) pro zbytek 

stokové sítě. Jako příklad byla rozkreslena šachta CBA 3 na stoce CBA se staničením 90m  

v příloze č. 10. 

5.5 Přípojky 

V rámci II. etapy odkanalizování městského obvodu Michálkovice bylo navrţeno 

dle ČSN 75 6101 266 domovních přípojek. Z tohoto celkového počtu bylo 127 přípojek 

pravostranných a 139 levostranných. Jednotlivé přípojky byly zakresleny do situačního 

plánu a do podélných profilů jednotlivých stok. Jako příklad byla přípojka S67-P 

nacházející se na stoce CBA zpracována detailně v příloze č. 5. Seznam všech přípojek je 

popsán v příloze číslo 11. 

Materiálem potrubí přípojek byl zvolen jako u potrubí stok polypropylen. 

Navrţené profily všech přípojek jsou DN 150, u kterých není potřeba hydraulických 

výpočtů. Všechny přípojky jsou do stoky napojeny gravitačně v kolmém směru na sběrač. 

Součástí kaţdé přípojky je plastová měrná šachta. 

5.6 Čerpací stanice 

Návrh čerpací stanice probíhal za spolupráce s firmou Asio s.r.o. Tato firma se 

zabývá výrobou, vývojem a dodávkami technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod 
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a čištění vzduchu. Jedná se o českou inţenýrskou-dodavatelskou společnost, která působí 

na mezinárodním trhu a byla zaloţena v roce 1993. Firma působí v oboru výroby, vývoje a 

dodávek technologií pro čistění splaškových vod, čistění vzduchu a úpravy vod [30]. 

Poznatky z praxe se uplatnily především při dimenzování objemu jímky a při 

návrh vhodného typu čerpadla pro navrţené tlakové potrubí. Výkresy zpracované 

v přílohách č. 7 - Řez čerpací stanicí a č. 8 - Uloţení čerpací stanice - jsou projektovány na 

univerzálních podkladech poskytnuté firmou Asio. Při projektování jímky byla zohledněna 

moţnost výskytu zvýšené hladiny podzemní vody. 

Čerpací stanice se nachází na kříţení ulic Kolmá a Šmilovského. Je situována do 

zelného pásu vedle kříţení obou ulic. Objekt se skládá z podzemní a nadzemní části, kde 

podzemní část tvoří mokrá čerpací jímka s 2 ponornými čerpadly. Nadzemní část se skládá 

z oploceného areálu o rozměrech 5x5 m, ve kterém se nachází ovládací panel čerpací 

stanice a otočný jeřábek pro manipulaci s česlovým košem. 

Konstrukce šachty čerpací stanice 

Typový název čerpací stanice je AS PUMP 3200/5000 EO/PB/SV. Stanice je 

tvořena plastovou válcovou šachtou v dvouplášťovém provedení. Mezi plášti se nachází 

armovací výztuţ, která je určená k dobetonování na místě stavby. Pro betonáţ mezipláště 

je zapotřebí 9,55 m
3
 betonu C35/45. Strop nádrţe je staticky dimenzován na přetíţení 

terénu konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel. Šachta je dále osazena 4 vstupními 

komínky 800 x 600 x 500 mm (1 ks), 600 x 600x 500 mm (3 ks). 

Označení EO/PB/SV výrobcem znamená, ţe šachta je určena pro osazení pod zem 

(EO) s obetonováním na místě (PB) a moţností osazení pod hladinu podzemní vody (SV). 

Technologické vystrojení 

Čerpací stanice bude vybavena 2 čerpadly KSB Amarex. Čerpadla fungují ve 

střídavém provozu z důvodu rovnoměrnosti opotřebení. Při tom je druhé čerpadlo bráno 

jako stoprocentní rezerva při poruše čerpadla hlavního. Součástí vybavení jímky jsou 
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plastové trubní rozvody DN 80, vycházející z obou čerpadel. Na kaţdém z obou vývodů je 

potrubí vybaveno zpětnou klapkou a uzavíracím šoupátkem DN 80. Potrubí je vybaveno 

také vývodem na proplach s rychlospojkou. Pro instalaci čerpadel jsou do jímky zasazeny 

vodící tyče a čerpadla jsou zavěšena na pozinkovaných řetězech.  

Signalizace 

Místní signalizaci a komunikaci na dálku zajišťuje rozvaděč RCS5P, nacházející se 

v nadzemní části čerpací stanice. Rozvaděč je vystrojený pro dvě čerpadla do 4,2 kW. 

Umoţňuje volbu ovládání čerpadel na reţim automat/manuál a pro kaţdé čerpadlo zvlášť 

je vybaven součtovými hodinami chodu. V případě poruch zajišťuje komunikaci na dálku 

zabudovaný GSM modul. Je aktivní v případech poruchy čerpadla, přeplnění jímky, 

případně ztrátě napětí v el. rozvaděči. Pro správnou funkci čerpací stanice je jímka 

vybavena 3 plovákovými spínači. Plováky se nacházejí na hladinách zapínací, vypínací a 

havarijní. Při dosaţení havarijní hladiny se spustí houkačka signalizující přeplnění ČS. 

Dodatečné vybavení 

Mezi dodatečné vybavení ČS patří nerezový ţebřík délky 4160 mm, česlicový 

koš, slouţící k zachytávání splavenin nacházejících se na přítoku do jímky, a přenosné 

zdvihací zařízení ROJ 150, které slouţí pro manipulaci s česlicovým košem, případně 

čerpadly. 

5.6.1 Dimenzování čerpací stanice 

Vstupní data 

Základní parametry potřebné pro výpočet rozměrů jímky vychází z provedených 

hydrotechnických výpočtů a situačního zaměření. Počet EO odpovídá obyvatelům ţijícím 

v jednotlivých nemovitostech. Pro přehlednost jsou tato data shrnuta v tabulce č. 3. Jako 

výtlačné potrubí byly navrţeny polypropylénové trouby DN 80.  
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Tab.  3 Vstupní data. 

Délka výtlaku (l) 509 m 

Výška výtlaku (Hg) 8,64 m 

Počet EO 408 

Denní průtok (Q24) 0,71 l/s 

Maximální hodinový přítok do ČS (Qmax.h) 2,81[ l/s] 

Denní spotřeba vody (DSP) 61,2  m
3
.d

-1
 

 

Výpočet objemu jímky 

Při návrhu jímky byly po konzultaci se zástupcem firmy Asio zvoleny vstupní 

parametry odpovídající dané situaci. Vzhledem k většímu počtu EO byly na základě 

zkušeností zvoleny parametry (tabulka č. 4). 

 

Tab. 4 Výpočet objemu jímky. 

Interval spínání čerpadla při Qprům.d(Ičerp) 0,5 hod 

Průměrná doba odstranění havárie poruchy čerpadla (thavarijní) 6 hod 

Návrhový průtok čerpadla (Q) 5 l/s 

Koeficient denní nerovnoměrnosti 1,8 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti 2,2 

Průměr jímky (d) 2,88 m 

Na základě těchto parametrů je navrţeno: 

Nutný provozní objem𝑉𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛 í: 

9) 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛 í =
𝐷𝑆𝑉  ∙ 𝐼č𝑒𝑟𝑝

24
 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛 í =  𝟏,𝟐𝟖𝑚3 

Havarijní objem𝑉ℎ𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑗𝑛 í: 

10) 𝑉ℎ𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑗𝑛 í =
𝑡ℎ𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑗𝑛 í ∙ 𝐷𝑆𝑉

24
 

𝑉ℎ𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑗𝑛 í =  𝟏𝟓,𝟑𝟎𝑚3 

Celkový objem𝑉𝑐𝑒𝑙𝑘 : 
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11) 𝑉𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑉ℎ𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑗𝑛 í + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛 í 

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑘 =  𝟏𝟔,𝟓𝟖𝑚3 

Interval spínání čerpadla při Qmax.h: 

12) 𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛 í∙1000

𝑄𝑚𝑎𝑥 .ℎ  
∶  3600 

=  𝟎,𝟏𝟑 𝒉𝒐𝒅 =  𝟕,𝟖 𝒎𝒊𝒏 

Nutná hloubka pod přítokovým potrubím H: 

13) 𝐻 =
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑘

𝜋∙𝑑2

4

 

𝐻 = 2,54 𝑚 

Minimální hladina v jímce byla dána typem čerpadla na výšku 250 mm ode dna. 

Nad tímto objemem je umístěn zásobní prostor s bezpečnostní rezervou 100 mm výšky. 

Potřebná výška pod přítokovým potrubím se tak zvýšila na 2,89 m. Původním návrhem 

konstrukce, navrţené firmou Asio, bylo uţití typové stanice o rozměrech 3200/4400mm. 

Pro dodrţení nových poţadavků byly navrţeny rozměry jímky: 

Vnitřní průměr  2880 mm 

Vnější průměr   3200 mm 

Výška šachty  4500 mm 

Výška (s komínky)  5000 mm 

Rozvrţení provozních hladin a objemů je navrţeno v příloze č. 9 

5.6.2 Hydraulika tlakového potrubí 

Výtlačné potrubí je navrţeno z propylenových trub DN 80. Trasa o délce 509m 

vede v komunikaci na ulicích Sládečkova a Kolmá. Při výpočtu ztrát byl uvaţován ostrý 
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ohyb na kříţení těchto ulic, kde byla navrţena dvě kolena 45°. Zbylé ztráty v ohybech byly 

ve výpočtech zanedbány. Podélný profil výtlačného potrubí byl rozpracován v příloze č. 

12. 

Rychlost proudění v potrubí 𝑣: 

14) 𝑄 =
𝜋  ∙ 𝑑4

4
  ∙ 𝑣  ; 𝑣 =  

4 ∙𝑄

𝜋  ∙ 𝑑4
 

𝑣 =  
4 ∙  0,005

3,14  ∙  0.0792
 

𝑣 =  1.02 𝑚/𝑠 

kde: 

d – vnitřní průměr potrubí [m] 

 

Výpočet ztrát 

Reynoldsovo číslo𝑅𝑒: 

15) 𝑅𝑒 =  
𝑣 ∙ 𝑑

𝜐
 =  

1,02 ∙ 0,08

1,3101 ∙ 10−6  =  6,1541 ∙  104 

Kde: 

υ – kinematická viskozita odp. vody [mm
2
/s] 

Pozn. Kin viskozita pro 10 °C 

Výpočet součinitele tření 𝜆: 

16) 𝜆 =  0,1 ∙  (
100

𝑅𝑒
+

𝑘

𝑑
)0.25  =  0,1 ∙  (

100

6,15 ∙ 104 +
0,002

0,08
)  = 0,02 

Kde: 

K – absolutní dsnost [m] 
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Ztráty třením: 

Třecí ztrátová výška𝐻𝑧  

17) 𝐻𝑧 = 𝜆 ∙  
𝑙

𝑑
 ∙  

𝑣2

2𝑔
 

𝐻𝑧 =  0,02 ∙  
509

0.079
 ∙  

1,022

2 ∙ 9,81
 =  6,894 𝑚 

Místní ztráty𝐻𝑚𝑧 : 

18) 𝐻𝑚𝑧 = ξ ∙
𝑣2

2𝑔
 

𝐻𝑚𝑧 = 2,85 ∙
1,022

2 ∙ 9,81
 =  0,1513 𝑚 

Kde: 

ξ – součinitel místních ztrát 

Ztrátová měrná energie𝑌𝑧  

19) 𝑌𝑧 =  𝑔 ∙  𝐻𝑧  

𝑌𝑧 =  7,0011 ∙  9,81 =  69,115 𝐽/𝐾𝑔 

Kde: 

 𝐻𝑧  - součet ztrát Hz a Hmz 

Skutečná měrná energie𝑌𝑠 

20) 𝑌𝑠 =  𝐻𝑔 ∙  𝑔 + 𝑌𝑧  

𝑌𝑠 =  8,64 ∙  9,81 +  69,115 =  153,87 𝐽/𝐾𝑔   

Součinitelé místních ztrát zahrnují 4 kolena 90°, 3 kolena 22°, zpětnou klapku, 

uzavírací šoupě. Dále ztrátu na vtoku a 2 kolena 45° na trase výtlačného potrubí mimo ČS. 
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Součinitelé ztrát v tabulce č. 5. Šoupata jsou ve výpočtech uvaţována jako plně 

otevřená. 

Tab. 5 Součinitel místních ztrát. 

Koleno 90° 0,15 

Koleno 22° 0,04 

Koleno 45° 0,07 

Šoupě  0,002 

Pravoúhlé odbočení 2,30 

Ztráta na vtoku 1,00 

 

Suma součinitelů místních ztrát je tedy 2,85 

Hydraulický ráz v potrubí 

Pro výpočet hydraulického rázu potrubí byly dány: 

Modul pruţnosti materiálu potrubí  E = 3000 Mpa 

Modul pruţnosti kapaliny v tlaku  K = 2030 Mpa 

Halliwellův parametr𝛹: 

21) 𝛹 =  
𝑑

𝑠
=  

0,079

0,005
= 15,8 

Kde: 

d – vnitřní průměr potrubí [m] 

s – tloušťka stěny potrubí 5mm 

Rychlost rázové vlny𝑎: 

22) 𝑎 =   
𝐾/𝜌

1+(𝐾/𝐸)∙𝛹
 

𝑎 =   
2030 ∙ 106/1100

1 + (2030/3000) ∙ 15,8
 =  397.3 𝑚/𝑠 
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Kde: 

𝜌 = hustota odpadní vody 1100 kg/m
3 

Rázová perioda𝜇𝑟  

23) 𝜇𝑟 =
2𝑙

𝑎
 

𝜇𝑟 =
2 ∙  509

397.3
 =  2.562 𝑠 

Charakteristika potrubí 

Pro vytvoření charakteristicky potrubí byla potřeba vytvořit závislost měrné 

energie potrubí Yp na průtoku. Závislost vychází z rovnováhy energií: 

24) 𝑌𝑝 = 𝑌č, 𝑣 =
4∙𝑄𝑣

𝜋𝑑 2  

25) 𝑌𝑝 = 𝑌𝑠𝑡 + 𝑌𝑧𝑡 = 𝑌𝑠𝑡 +  𝜆 ∙
𝑙

𝑑
∙  𝜉 ∙

𝑣2

2
 

26) 𝑌𝑝 =  𝑌𝑠𝑡 +  𝜆 ∙
𝑙

𝑑
∙  𝜉 ∙

16∙𝑄𝑣
2

𝜋2 ∙𝑑4 ∙2
=  𝑌𝑠𝑡 +  𝜆 ∙

𝑙

𝑑
∙  𝜉 ∙

8∙𝑄𝑣
2

𝜋2 ∙𝑑4 

27) 𝑌𝑝 = 𝑌𝑠𝑡 +  𝐾 ∙  𝑄2
𝑣 

Kde: 

Yst– statická měrná energie [J/kg], Yst = Gg∙ g 

Yzt– ztrátováměrná energie 

28) K =  𝜆 ∙
𝑙

𝑑
∙  𝜉 ∙

8

𝜋2 ∙𝑑4
 

Za pomoci výše uvedených vzorců byla vypočítána skutečná měrná energie pro 

průtoky 1- 10 l/s. Výsledné hodnoty a graf jsou uvedeny v tabulce 6 a v grafu č. 1 lze vidět 

vzájemnou závislost těchto veličin. 
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Tab.  6 Hodnoty měřené energie. 

 

5.6.3 Dimenze čerpadel 

Dopravní výška čerpadla 

29) 𝐻 =  𝐻𝑔 +   𝐻𝑧  

𝐻 =  8,64 +  6.85 +  0.14 =  15,64 𝑚 

Výkon čerpadla 

Q Yp 

[m
3
s

-1
] [Jkg

-1
] 

0,000 84,7584 

0,001 87,5230 

0,002 95,8167 

0,003 109,6395 

0,004 128,9915 

0,005 153,8726 

0,006 184,2829 

0,007 220,2223 

0,008 261,6909 

0,009 308,6886 

0,010 361,2154 

Graf 1 Charakteristika potrubí 
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30) 𝑃 = 𝑄 ∙  𝜌 ∙  𝑌𝑠 

𝑃 = 0.005 ∙  1100 ∙  153.328 =  843,304  𝑊 =  0,84 𝑘𝑊  

Pro návrh bylo na základě výpočtů zvoleno čerpadlo firmy KSB. Jmenovitě byl 

vybrán typ Amarex N F 65-170/042 LG- 146. Čerpadlo je v litinovém provedení a 

obsahuje oběţné kolo s volným průchodem 65 mm. Pohon je zajištěn elektromotorem 

s výkonem 4,2 kW při 2900 ot. min-1. Jmenovitý průměr oběţného kola je 146 mm [31]. 

Charakteristiky čerpadel 

Charakteristiky výrobce pouţitého čerpadla Amarex jsou uvedeny na grafu č. 2 

níţe. Pro určení závislosti skutečné měrné energie čerpadla na průtoku (Ys – Q) byly 

z charakteristik výrobce odečteny hodnoty H a přepočtení dle vzorce: 

31) 𝑌 =  𝐻 ∙  𝑔 

Výsledná charakteristika čerpadla a vypočítané hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 

7 a grafu číslo 3. 

Graf 2 Charakteristika čerpadla daná výrobcem 
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Tab. 7 Výsledná charakteristika čerpadla. 

Q Yč 

[m
3
s

-1
] [J.kg

-1
] 

0,000 187,371 

0,001 185,5071 

0,002 181,7793 

0,003 177,8553 

0,004 174,9123 

0,005 170,1054 

0,006 164,0232 

0,007 159,0201 

0,008 155,0961 

0,009 145,8747 

0,010 135,4761 

 

Pracovní bod systému 

Tento bod je definován jako průsečík charakteristiky potrubí a čerpadla. Udává 

skutečný průtok odpadní vody v potrubí při stejné dopravní výšce obou systémů. Viz graf 

č. 4. 

 

Graf 3 Výsledná charakteristika čerpadla 



Bc. Martin Novák: Návrh odkanalizování městské části Michálkovice etapa II 

42 

2015 

Výsledné hodnoty pro průtok a měrnou energii byly odečteny za pomoci 

programu MS Excel. U obou křivek byly vytvořeny regresní rovnice, jeţ byly dány do 

rovnosti. Za pomoci funkce řešitel, byly nalezeny společné hodnoty pro průtok a měrnou 

energii. Početní metoda nebyla v této práci uţita. Hodnoty jsou dány jako: 

Qčs= 0,00548 m
3
.s

-1
 = 5,48 l/s 

Yčs = 167,7875 J/Kg
-1

 

Hydraulický výkon 

Jedná se o energii, kterou předá čerpadlo kapalině. Pro výpočet je pouţita měrná 

energie a průtok čerpacího systému v pracovním bodě: 

32) 𝑃ℎ =  𝜌 ∙ 𝑌č𝑠  ∙ 𝑄č𝑠 

𝑃ℎ =  1100 ∙ 167,7875 ∙ 0,00548 

𝑃ℎ =  1011,42W = 1,01 kW 

Graf 4 Pracovní bod systému 
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5.7 Výpočet odlehčovací komory 

V situačním zaměření byla navrţena 1 odlehčovací komora na hlavní stoce A ve 

vzdálenosti 309 metrů od staničení.  Odlehčený průtok je odtud sveden potrubím DN 300 o 

délce 43 metrů do Michálkovického potoka. Trasa potrubí je zaznačena v situačním plánu. 

Dále toto potrubí nebylo řešeno. 

Objekt byl navrţen jako kapacitní odlehčovací komora s jednostranným bočním 

přepadem. Pro správnost výpočtu byl před odlehčovací komorou přidán v hydrotechnické 

situaci nový kanalizační okrsek pro zjištění průtoku maximálního přítoku. Návrh proběhl 

v souladu s poţadavky na proudění kapaliny v potrubí, které zajišťují pro všechny průtoky 

říční pohyb. Tzn. Minimální délku potrubí před odlehčovací komorou 10x DN přívodního 

potrubí a 25 x DN škrtící tratě. Hodnoty potřebné k návrhu OK pocházejí 

z hydrotechnických výpočtů v příloze č. 3.  

Hraniční průtok Qhr 

Účelem odlehčovacích komor je odvedení určitého mnoţství odpadní vody do 

recipientu, kdy splašky musí být dostatečně naředěné, aby nedocházelo k příliš 

velkému zatíţení vodního toku. Poměr ředění je v praxi uţíván dle dispozic vodního toku a 

dalších faktorů, jako charakter odpadních vod, společenské vyuţívaní recipientu atd. 

Z důvodů neznalosti těchto podmínek byl v práci pouţit běţně uţívaný ředící poměr 1+7. 

33) 𝑄ℎ𝑟 =  𝑄24 ∙  𝑚 =  𝑄24 ∙  (1 + 7) 

𝑄ℎ𝑟 =  3,85 ∙  8 

𝑄ℎ𝑟 =  30,8 𝑙/𝑠 

Kde: Q24 – bezdeštný odtok splašků 

 m - poměr ředění 

Souhrn vstupních hodnot nutných pro výpočet je shrnut v tabulce 8. 
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Tab. 8 Souhrn vstupních hodnot pro výpočet hraničního průtoku. 

 

Pro lepší přehled počítaných hodnot je na obr. 11 zobrazeno schéma odlehčovací komory 

Návrh rozměrů OK 

Velikost OK byla navrţena pro daný průměr přívodního potrubí, průtok Q0 a pro 

mezní průtok Qhr dle tabulky 9. Navrţené hodnoty jsou shrnuty v tabulce 10. 

Dané hodnoty 

Q0 474,23 l/s Maximální přítok OK 

Qhr 30,8 l/s Hraniční průtok 

D 600 mm Světlost přívodní stoky 

Qp 443,43 l/s Odlehčený průtok, dán jako Qp= Q0 - Qhr 

i 6 ‰ Sklon přívodní stoky 

Qspl 3,85 l/s Bezdeštný průtok splašků 

Obr. 11 Schéma navrhované odlehčovací komory. Zdroj: MIČÍN, Jan - HLAVÍNEK, Petr - PRAX Petr. 

Stokování a čištění odpadních vod. Brno: Cerm, 2003. ISBN 978-80-214-2535-4. 
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Stoka Ø Velikost OK 
Profil přítoku 

do OK 
Odlehčovaný 

průtok 
Délka přepadové 

hrany 
Škrtící 

trať 

cm 
 

cm l.s 
-1 m cm 

60 I 80 100 - 200 3,5 - 5,0 25 - 40 

80   
 

      

100 II 120 1000 - 2500 4,0 - 10,0 40 - 60 

120   
 

      

140 III 150 2000 - 5500 5,0 - 12,0 60 - 80 

150   
 

      

160   
 

      

180 IV 200 1500 - 8000 6,0 - 15,0 80 - 100 

 

Tab. 10 Navrţené hodnoty 

Navrţené hodnoty 

dš 300 mm Světlost potrubí škrtící tratě 

id 6 ‰ Sklon škrtící tratě 

l 3,5 m Délka komory 

L 9,5 m Délka škrtící tratě 

š 1,8 m Šířka komory 

 

Výpočet výšky koruny přelivu 

Výška koruny přelivu p (= H2) se vypočítá dle vzorce: 

34) 𝑝 =  𝑚 ∙ 𝑑š +
𝑣2

2𝑔
∙ (𝛼 +  𝜉 +  λ ∙

L

dš
 ) –  𝐿 ∙ id  

Kde: 

m – součinitel na konci škrtící tratě 

𝛼 – Coriolisovo číslo – z tabulky č 11. 

Tab. 9 Třídy velikostí OK 
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𝜉 – součinitel vtokových ztrát – při výpočtu je zvolen. Po stanovení hodnoty p 

bude vypočítána nová hodnota   

λ – součinitel tření z tabulky č. 11. 

Výška koruny musí být navrţena tak, aby při Qhr  celý tento průtok odtékal 

tlakově škrtící tratí bez odtoku odlehčovací stokou. 

Hodnota součinitele m byla odečtena z grafu 5. Pro odečtení je třeba znát hodnotu 

veličiny 
𝑣

 𝑔∙𝑑š
 kde rychlost v, je vypočtena dle vzorce: 

 

 

Ø potrubí škrtící tratě v mm - dš Součinitel λ Coriolisovo číslo α 

200 0,03071 1,080 

300 0,0268 1,071 

400 0,02435 1,064 

500 0,0226 1,0595 

600 0,0213 1,059 

800 0,01932 1,052 

1000 0,01796 1,048 

1200 0,0171 1,045 

 Hodnota součinitele m byla odečtena z grafu 5. Pro odečtení je třeba znát 

hodnotu veličiny 
𝑣

 𝑔∙𝑑š
 kde rychlost v, je vypočtena dle vzorce: 

 

35) 𝑣 =  
𝑄ℎ𝑟

𝑆š
 

𝑣 =  
0.0308

0,0707
 

𝑣 =  0,436 𝑚/𝑠 

Kde: 

Tab. 11 Součinitel tření a Coriolisovo číslo 
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Sš – průtočná plocha škrtícího potrubí vypočítána jako 𝑠š =
𝜋∙𝑑š

2

4
. 

Hodnota veličiny 
𝑣

 𝑔∙𝑑š
  je tedy 0,2539. 

Hodnota m je po odečtení z grafu č. 5 rovna 1,0. Po dosazeni do rovnice pro 

výpočet výšky koruny přelivu je výška koruny: 

𝑝 =  1,0 ∙ 0,3 +
0,4362

2 ∙ 9,81
∙ (1,071 +  0,6 +  0,0628 ∙

9,5

0,3
 ) –  9,5 ∙ 0,006 

𝑝 =  0,36 m 

Navrhovaná výška přelivu je 0,4 m. 

Pro ověření zda je ve škrtící trati tlakové proudění je třeba vypočítat hodnoty: 

36) 
𝑄ℎ𝑟

 𝑔∙𝑑š
5

 =  0,199 ;  
𝑖𝑑

𝜆
 =  0.2239 ;  𝑖𝑑 ∙

𝐿

𝑑š
=  0,19 

 

Graf 5 Závislost veličiny m na 
𝒗

 𝒈∙𝒅š
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Vypočítané hodnoty jsou pouţity při ověření v grafu 6. V potrubí probíhá tlakové 

proudění, jelikoţ bod se po vynesení hodnot nalézá nalevo od křivky 𝑖𝑑 ∙
𝐿

𝑑š
 . 

Výpočet úhlu β 

Jedná se o úhel, který svírá přepadová hrana s osou přítokového potrubí a 

vypočítá se dle: 

37) 𝑡𝑔𝛽 =  
𝐷 – 𝑑š

𝐿
 

𝑡𝑔𝛽 =  
0,6 –  0,3

9,5
 

𝛽 =  4,9 ° 

 

Graf 6 Závislost veličiny 
𝑸𝑯𝑹

𝒈𝟏/𝟐∗𝒅𝟓/𝟐 na 
𝒊𝒅

𝝀
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Výpočet střední přepadové výšky Hs 

Výpočet probíhá dle vzorce: 

38) 𝐻𝑠 =   (
3∙𝑄𝑝

2𝜇𝑏 ∙ 2𝑔
)23

 

Kde: 

b – délka přelivné hrany, určená vztahem: 

39) 𝑏 =   (𝐷 − 𝑑š)2  +  𝑙2 =   (0,6 − 0,3)2  +  3,52 =  3.513 𝑚 

μ – součinitel bočního přepadu. Pro výpočet byla zvolena hodnota 0,62. 

 

𝐻𝑠 =   (
3 ∙ 0,44343

2 ∙ 0,62 ∙ 3,513 ∙  2 ∙ 9,81
)2

3

 

𝐻𝑠 =  0.168 𝑚 

Přepočet součinitele bočního přepadu je proveden dle vzorce: 

40) 𝜇 =  0.81133 (
𝐻𝑠

𝑝
)0.01822 −  0.01716 

𝑏

𝑝
 ∙  (

𝐻𝑠

𝑝
)−0.4855  

𝜇 =  0.81133 (
0,168

0,36
)0,01822 −  0,01716 

3,513

0,36
 ∙  (

0,168

0,36
)−0.4855  

𝜇 = 0,5577 

Stanovení střední přepadové výšky Hs 

𝐻𝑠 =   (
3 ∙ 0,44343

2 ∙ 0,5577 ∙ 3,513 ∙  2 ∙ 9,81
)2

3

 

Hs= 0,180 m 

Stanovení průtoku Qš 
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Jedná se o průtok, který odtéká do čistírny odpadních vod při maximálním 

průtoku Q0. Pro výpočet je třeba znát hodnoty součinitele ztrát a výšku h2 vypočtenou ze 

vztahu: 

41) 
ℎ2

𝐷
=

𝐻𝑠

𝐷
(1,95 − 0.766 

𝑝

𝐷
)  +  1,072 

𝑝

𝐷
 −  0.09 

ℎ2

0,6
=

0,180

0,6
(1,95 − 0.766 

0,36

0,6
)  +  1,072 

0,36

0,6
 −  0.09 

 

𝒉𝟐 =  𝟎,𝟔𝟎𝟎𝟐 𝒎 

Součinitel vtokových ztrát: 

42) 𝜉 =  
ℎ2

𝑑š
 (0.01 ∙ 𝛽 + 0.42)  

𝜉 =  
0,6

0,3
 (0,01 ∙ 4,9 + 0,42) 

𝜉 = 0.6633 

Stanovení průtoku Qš 

43) 𝑄š =  
𝜋𝑑š

2

4  
2𝑔 (ℎ2+𝐿∙𝑖𝑑−𝑚𝑑š)

𝛼+𝜉+𝜆
𝐿

𝑑š

 

𝑄š =  0,07065  
2 ∙ 9,81 ∙  (0,6 + 9,5 ∙ 0,006 − 0,3)

1,071 + 0,6633 + 0,0268
9,5

0,3

 

𝑄š =  0,116342 𝑚3/𝑠 =  116,342 𝑙/𝑠 

Tento průtok je započítáván při dimenzi stoky A pod odlehčovací komorou. 

Výpočet hloubky vody  
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Hloubka vody se počítá v přívodní stoce ve vzdálenosti 7 D před odlehčovací 

komorou. Je vypočítána dle vztahu: 

44) 
ℎ

𝐷
= (0,175 

𝑝

𝐷
 + 1,1)  ∙  (

𝐻𝑠

𝐷
)0,6 – 0,54 

𝑝

𝐷  

ℎ

0,6
= (0,175 

0,36

0.6
 + 1,1)  ∙  (

0,180

0.6
)

0,6 – 0,54 
0.36

0,6  

ℎ =  0.518 𝑚 

Dle vypočítaných hodnot bude mít přívodní stoka o DN 600 při Q0 =474.23 l/s 

hloubku vody 0.518 m. Vzniká tak proudění o volné hladině. 

Výška odlehčovací komory byla na základě výsledků navrţena jako 2H2 neboli 

1,2 m. 
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6. ODHAD EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ 

Ceny pouţité pro výpočet odhadu ekonomických nákladů byly v Etapě I 

odvozeny z metodického pokynu MZE pro „orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny 

objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje 

vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací“ [32, str. 

16]. Tyto ceny jsou vůči realitě mnohdy podhodnocené. Proto bylo pro stanovení nákladů 

v ekonomickém odhadu etapy II uţito  průměrných cen stanovených ústavem územního 

rozvoje, které jako podklad uţívá hodnot společností RTS, a.s. a PÖYRY Environment a.s. 

[33].  

6.1 Odhad ceny potrubí 

Celkově bylo v projektu navrţeno 6465 metrů potrubí. Oproti původnímu 

projektu se celková délka liší o 3 metry z důvodu úpravy trasy stok C a CA. Změna trasy 

byla nutná kvůli vtokovým poměrům do podrobněji navrţené čerpací stanice ČS 1. Délky 

úseků o jednotlivých DN a náklady na jejich výstavbu jsou shrnuty v tabulce č. 12. Ceny 

zahrnují náklady spojené s odstranění asfaltového krytu, podkladních vrstev komunikace, 

poplatky za skládku materiálu atd. Do cen je také započítán trubní materiál a materiál 

pouţitý jako podsyp a zásyp potrubí. Náklady obsahují podíl kanalizačních šachet (1ks na 

30 m). 

Tab. 12 Náklady na uloţení potrubí 

Plastové potrubí 
Profil DN délka potrubí [m] cena [Kč/bm] dílčí cena[Kč] 

80 509 3 650 Kč 1 857 850 Kč 

300 4202 14 400 Kč 60 508 800 Kč 

400 437 15 850 Kč 6 926 450 Kč 

500 607 17 800 Kč 10 804 600 Kč 

600 777 18 900 Kč 14 685 300 Kč 
    celkem 94 783 000,00 Kč 

 

Ocelové potrubí 

Profil DN délka potrubí [m] cena [Kč/bm] celková cena [Kč] 

300 196 15 050 Kč 2 949 800 Kč 
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6.1.1 Přípojky 

Kanalizační přípojku pokud není stanoveno jinak, platí připojovaná osoba. 

Hodnoty spočtené v tabulce č. 13 jsou stanoveny orientačně a nezapočítávají se do 

celkových nákladů za stavbu.  

Tab. 13 Náklady na stavbu přípojek 

Přípojky 

DN ks cena/bm celkem [Kč] 

150 266 2 880 Kč 9 192 960 Kč 

 

6.2 Objekty 

6.2.1 Kanalizační šachty 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, ceny za kanalizační šachty jsou jiţ započteny v ceně za 

1 bm kanalizačního potrubí. Ceny samotných šachet jsou variabilní dle sestavení 

jednotlivých šachet. Jejich celkový počet se oproti Etapě I zmenšil o šachtu CA 1 při 

úpravách stok C a CA. Celkový počet šachet je tedy 172.  Jako příklad výpočtu ceny 

šachty byla uţita vzorová šachta CBA 3, podrobně rozkreslena v příloze č 10. Ceny byly 

odečteny z ceníku výrobce pipelife s.r.o.viz tabulka č. 14 [34]. 

Tab. 14 Náklady na sestavení šachty. 

Šachta 

popis ks cena/ks celkem [Kč] 

poklop BEGU D400 1 3 980 Kč 3 980 Kč 

betonový prstenec 1 1 723 Kč 1 723 Kč 

těsnění prstence 1 738 Kč 738 Kč 

kónus DN 1000 1 5 345 Kč 5 345 Kč 

skruţ DN 1000 5 4 872 Kč 24 360 Kč 

těsnění DN 1000 6 792 Kč 4 752 Kč 

šachtové dno DN 1000 1 10 185 Kč 10 185 Kč 

    celkem 51 083,00 Kč 

6.2.2 Čerpací stanice 

Ceny, které byly pouţity pro odhad nákladů výstavby čerpací stanice, pocházejí z  

nabídky společnosti Asio s.r.o. [30]. Ceny uvedené v tabulce 15 uvádějí hodnoty, lišící se 
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od původního návrhu. Ten obsahoval jímku o rozměrech 3200/4400 mm, která byla 

z důvodů nově navrţeného stanovení hladin po dohodě s pracovníkem firmy Asio změněna 

na 3200/5000 mm. 

Tab. 15 Náklady na ČS 

Čerpací stanice 

Popis ks cena/ks dílčí cena 

dvouplášťová šachta 1 189 000 Kč 189 000 Kč 

čerpadlo 2 64 100 Kč 128 200 Kč 

technologické vystrojení 1 37 200 Kč 37 200 Kč 

el. Rozvaděč  1 62 500 Kč 62 500 Kč 

nerezový poklop 600x600 3 5 500 Kč 16 500 Kč 

nerezový poklop 900x600 1 7 150 Kč 7 150 Kč 

nerezový ţebřík 1 10 850 Kč 10 850 Kč 

výsuvná madla 1 6 200 Kč 6 200 Kč 

zdvíhací zařízení 1 32 250 Kč 32 250 Kč 

česlový koš 1 22 500 Kč 22 500 Kč 

zapojení a uvedení do provozu 1 20 000 Kč 20 000 Kč 

doprava 1 6 000 Kč 6 000 Kč 

oplocení 1 12 000 Kč 12 000 Kč 

    celkem 550 350,00 Kč 

6.2.3 Odlehčovací komora 

 Odhad náklady na výstavbu odlehčovací komory se dle průměrných cen 

UUR pohybují okolo 4 742 Kč za m
3 

zastavěného prostoru. Objem navrţené OK je dán 

rozměry 3,5x1,8x1,2 m. Výsledná hodnota je uvedena v tabulce č. 16. 

Tab. 16 Náklady na OK 

Odlehčovací komora 

název objem [m3] cena/m3 celkem 

OK 1 7,56 4 742 Kč 35 849,52 Kč 

6.3 Celkové náklady 

Shrnutí nákladů v tabulce č. 17. 
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Tab. 17 Celkové náklady 

Celkové náklady 

  cena celkem [Kč] 

Uloţení plastového potrubí 94 783 000 Kč 

Uloţení ocelového potrubí 2 949 800 Kč 

Odlehčovací komora 35 849,52 Kč 

Čerpací stanice 550 350 Kč 

celkem 98 319 000 Kč 

6.4 Srovnání s etapou 1 

Aby bylo moţné srovnání odhadů nákladů výstavby s cenou určenou v etapě I, 

byla cena přepočítána dle směrnice MZE stejným způsobem jako v Etapě I. Rozdíl hodnot 

je dán procentuelně. Porovnání hodnot je uvedeno v tabulkách č. 20 a 23. 

Tab. 18 Cena za uloţení potrubí etapa I. 

I. etapa 

Materiál 

Beton dn délka potrubí [m] cena dílčí cena [Kč] 

  300 2909 845 Kč 2 458 105 Kč 

  400 1089 1 102 Kč 1 200 078 Kč 

  500 995 1 442 Kč 1 434 790 Kč 

  600 607 1 950 Kč 1 183 650 Kč 

  800 552 3 770 Kč 2 081 040 Kč 

  1000 83 5 440 Kč 451 520 Kč 

  1400 227 8 195 Kč 1 860 265 Kč 

      celkem 10 669 448,00 Kč 

 
Tab. 19 Cena za výkopové práce a objekty etapa I 

Výkopové práce 

dn délka potrubí [m] cena dílčí cena [Kč] 

300 2909 7 360 Kč 21 410 240 Kč 

400 1089 8 290 Kč 9 027 810 Kč 

500 99 9 110 Kč 901 890 Kč 

600 607 10 380 Kč 6 300 660 Kč 

800 552 13 230 Kč 7 302 960 Kč 

1000 83 16 010 Kč 1 328 830 Kč 

1400 227 22 910 Kč 5 200 570 Kč 

    celkem 51 472 960 Kč 
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 Tab. 20 Celkové náklady etapa I. 

 

Tab. 21 Cena za uloţení potrubí etapa II. 

 Tab. 22 Cena za výkopové práce a objekty etapa II. 

Objekty 

  ks cena/ks cena celkem 

revizní šachty 173 18 000 Kč 3 114 000 Kč 

spadiště 14 25 000 Kč 350 000 Kč 

    celkem 3 464 000,00 Kč 

Celkové náklady etapa I 

  cena celkem 

Materiál 10 669 448 Kč 

Výkopové práce 51 472 960 Kč 

Objekty 3 464 000 Kč 

celkem 65 606 408 Kč 

II. etapa 

Materiál 

Plast Profil DN délka potrubí [m] cena [kč/bm] dílčí cena [Kč] 

  300 4202 6 410 Kč 26 934 820 Kč 

  400 437 7 240 Kč 3 163 880 Kč 

  500 607 8 290 Kč 5 032 030 Kč 

  600 777 9 690 Kč 7 529 130 Kč 

      celkem 42 659 860,00 Kč 

Ocel Profil DN délka potrubí [m] cena [kč/bm] dílčí cena [Kč] 

  300 196 5 340 Kč 1 046 640 Kč 

Výkopové práce 

dn délka potrubí [m] cena dílčí cena [Kč] 

300 4202 1 709,33 Kč 7 182 604,66 Kč 

400 437 2 996,33 Kč 1 309 396,21 Kč 

500 607 4 553,33 Kč 2 763 871,31 Kč 

600 777 6 463,50 Kč 5 022 139,50 Kč 

    celkem 16 278 011,68 Kč 

Objekty 

  ks cena/ks cena celkem 

revizní šachty 173 51 083 Kč 8 837 359 Kč 

spadiště 14 72 610 Kč 1 016 540 Kč 

    celkem 9 853 899,00 Kč 
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Tab. 23 Celkové náklady etapa II 

 

Ceny za obě varianty se od sebe liší minimálně. Procentuelně je ve druhé variantě 

za pouţití plastového potrubí úspora nákladů cca 5,3%. Vysoká cena za materiál v tomto 

případě byla kompenzována pouţitím hydraulicky hladšího potrubí, a tím i menší potřeby 

velkých profilů trub. V případě některých úseků a s vyuţitím odlehčovací komory bylo 

moţno zmenšit světlost potrubí skoro aţ na jednu třetinu.  

  

Celkové náklady etapa II 

  cena celkem 

Materiál 43 706 500 Kč 

Výkopové práce 16 278 012 Kč 

Objekty 9 853 899 Kč 

celkem 69 838 411 Kč 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce navazuje dle stanovených cílů na rozpracovanou variantu C, 

navrţenou v etapě I. V kapitolách 5.1 – 5.5 byla postupně rozebrána problematika 

materiálu stokové sítě, dimenze potrubí a jeho uloţení, navrhování šachet a kanalizačních 

přípojek.(přílohy 1- 6).  

Podrobně byl v kapitole 5.6 řešen návrh čerpací stanice, který probíhal za 

spolupráce s firmou Asio s.r.o. Návrh zahrnoval určení velikosti čerpací jímky, provozních 

objemů jejího vybavení a uloţení (Příloha 7. - 9.). Bylo také podrobně navrţeno tlakové 

potrubí, kterým je OV transportována do jednotné kanalizace. 

Další součástí diplomové práce byl v kapitole 5.7 návrh kapacitní odlehčovací 

komory s bočním přepadem, která byla navrţena na hlavním sběrači A. Díky odlehčení 

zředěné odpadní vody do recipientu bylo moţno sníţit maximální průměry stok na DN 

600, čímţ došlo k podstatnému sníţení nákladů. 

Pro změnu materiálu stokové sítě byl s ohledem na místní podmínky zvolen 

polypropylen SN 10. Pro lepší uzpůsobení moţným poklesům terénu byl v kritických 

místech zvýšen sklon stok. Jedná se především o ulici Sládečkova, kde bylo třeba v úseku 

196 m uţít ocelové potrubí v důsledku nízkého krytí potrubí. Jako další opatření proti 

důsledkům poklesů byla zvětšena tloušťka podsypu trub a pro stavbu jsou uţity kusy 

potrubí o délce max. 3 metry. Kromě materiálu potrubí byl změněn i materiál šachet. Ty 

jsou také navrţeny jako plastové. 

Celkový odhad nákladů na výstavbu kanalizace byly spočteny dle průměrných cen 

stanovených ústavem pro územní plánování, které jako podklad pouţívá data firem RTS, 

a.s. a PÖYRY Environment a.s. Celková cena, stanovená dle těchto dat po započtení 

nákladů na odlehčovací komoru a čerpací stanici, činí 98 319 000 Kč. Pro srovnání s 

původními hodnotami byly ceny spočítány také podle pokynu MZE pro výpočet ceny. 

Cenové porovnání materiálu nemohlo být provedeno úplně stejně jako v etapě 

kvůli výrobě plastového potrubí do maximální světlosti DN 600. Ceny za druhou etapu 
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počítají tedy s odlehčením stok a maximální dimenzí potrubí s výše jmenovaným 

průměrem. V tomto případě jsou celkové náklady na výstavbu za pouţití plastového 

potrubí menší zhruba o 5,3 %. Jedná se o rozdíl spíše zanedbatelný. Náklady ovšem můţe 

z dlouhodobého hlediska ovlivnit nutnost oprav v důsledku poklesu terénu. 
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