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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Laryš Jiří. Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Mariánské Hory– 

bakalářská práce, 2009.VŠB – Technická univerzita Ostrava, fakulta Hornicko geologická .   

  

 Cílem této bakalářské práce je návrh koncepce odkanalizování městské části 

Ostrava Mariánské Hory. Zpracování je možnou alternativou pro funkční odvod splaškové 

kanalizace z této části města. Byly uvažovány tři alternativy řešení. Obsahem bakalářské 

práce bylo vypracování návrhu jedné z těchto variant. Práce se skládá ze dvou hlavních 

částí, a to z textové a výkresové části. Textová část je složena z průvodní zprávy, technické 

zprávy a příloh.  

 

Klí čová slova: gravitační kanalizace, stoka, splaškové odpadní vody, vod, čerpací stanice,  

 

SUMMARY 

 

Laryš Jiří. The koncept of sewer systém design in tlen part Ostrava – Marianské 

Hory – Bechelor elaborate, 2009 . VŠB - Technical University, faculties Mining 

Geological. 

 

The goal of this bachelor elaborate is to propose the concept of sewer system 

design in town part Ostrava-Marianské Hory. It should be an alternative for practically 

getting rid of sewer waste frot this part of the city. There were considered three alternatives 

of solving this problem. This bachelor elaborate contains the proposal of one of the 

alternatives. The elaborate is divided itno two parts, the text part and the drawing part. The 

text part then divides into accompaniyng report, technical report and appendixes. 

 

Keywords: gravitational sewerage, sewer, sewage, sewage disposal plant,  
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Seznam použitých zkratek: 

 

ČOV      čistírna odpadních vod 

 

ČS      čerpací stanice 

 

OK      odlehčovací komora 

 

OV     odpadní vody 

 

č.                   číslo  

 

mm    jednotka délky 

 

m    jednotka délky 

 

SME             Severomoravská energetika 

    

ul.    ulice 

 
ČSN    česká technická norma 
 
 
DN    jmenovitá světlost potrubí (vnitřní průměr) 
 
 
SmVak   Severomoravské vodárny a kanalizace 

 

OVAK    Ostravské vodárny a kanalizace 

 

PE     polyetylen 
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1.      ÚVOD 

 

Cílem bakalářské práce je návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava-

Mariánské Hory. Při zpracování zadané problematiky byl kladen důraz na polohu 

stávajících inženýrských sítí, na analýzu okolního prostředí, do kterého řešený objekt bude 

umístěn, a k bezproblémovému odvedení naředěných splaškových vod do veřejné jednotné 

kanalizace. Navrhovaným řešením se z velké části zamezí odvodu splaškových vod do 

drobného toku a dojde ke zlepšení kvality stávajícího recipientu a životního prostředí. 

 

1.1       Vstupní podklady 

 

 Prvotní myšlenky koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Mariánské Hory 

byly předcházeny získáváním základních informací. Tato data zahrnují podrobnou analýzu 

širších a užších vztahů. Pro získání mapových podkladů stávajícího zastavění a zjištění 

polohy rozvodů inženýrských sítí musel být kontaktován příslušný stavební úřad a další 

příslušné instituce jako SME, SmVak, ČEZ a OVAK. 

Dále mezi vstupní informace patří základní technické požadavky na odkanalizování 

území a podklady z předmětu Vodohospodářské zařízení II. 

  

2.   POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH POM ĚRŮ 

 

2.1. Historie městské části Ostrava – Mariánské Hory 

 

           Obec Mariánské Hory vznikla v době kolonizační na přelomu 13. a 14. století. První 

písemný doklad pochází z roku 1367, kdy byl jejím držitelem Hereš z Čertovy Lhotky. 

Původní název byla Čertova Lhota, později Čertova Lhotka nebo Čertova Lihotka. Název 

Mariánské Hory se používá zhruba 105 let. Od roku 1890 se v této městské části těžilo uhlí 

pomocí těžní a větrné jámy Ignát. V roce 1892 byla vybudována koksovna, která se stala 

největší koksovnou v nejbližším okolí, což vlastně ovlivnilo dosavadní hospodářský a 

společenský vývoj obce. V letech 1880-1921 vzrostl počet nově vystavěných domů vlivem 
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přílivu nových obyvatel národnosti české, polské a německé. Původní chudá zemědělská 

ves se poměrně rychle proměňovala na průmyslové město. Rychlý stavební rozvoj se řídil 

územním plánem známého vídeňského architekta Camilla Sitteho. V obci vzniklo i několik 

průmyslových závodů. Od roku 1892 zde působila slévárna a strojírna Josefa Jermáře. 

Cihelna firmy Sedlák a Halouský byla vystavena o pět let později. V roce 1900 vzniká 

lihová rafinerie firmy Girardeli a Stern a chemická strojírna a rafinerie terpentýnového 

oleje. Rychle se rozvíjelo i drobné živnostenské podnikání. Pro zaměstnance výše 

jmenovaných podniků se stavěly kolonie, tzv. Dolní a Horní kolonie. V roce 1900 vzniká 

s pomocí schopného obecního tajemníka Jana Hřmely vodovod, kanalizace, vlastní 

radnice, kostel, chudobinec, mateřská škola, základní školy, soukromá obchodní škola, 

obchodní akademie, hudební a varhanická škola, městská spořitelna. V této době vzniká 

hotel U koule, jehož budova stojí na dnešní ulici 28. října.  Místní tramvajovou dráhou 

byly Mariánské Hory spojeny s Moravskou Ostravou od května 1899, s Novou Vsí a 

Svinovem od října 1907. Mariánské Hory patřily od svého založení k moravské 

římskokatolické farnosti. Až v roce 1870 byl založen vlastní hřbitov. Kostel Panny Marie, 

který byl vystavěn v roce 1908, je ozdoben díly řady významných českých umělců. Dalším 

významným objektem je Husův sbor, jenž byl postaven v roce 1923. Dne 1. dubna 1907 

byla obec povýšena na město. Město Mariánské Hory bylo připojeno k městu Moravská 

Ostrava v roce 1924 [1]. 
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Obrázek č.1: Širší vztahy – historická mapa z r. 1836-1852 [11].    

 

 
 

Obrázek č. 2: Ostrava-Mariánské Hory-pohled na dnešní ul .28. října [1]. 
 

2.2.      Současnost - analýza městské části Ostrava – Mariánské Hory  

      

            Počet obyvatel tohoto městského obvodu byl 12 989 k 31. 9 2003, katastrální 

výměra je 735, 2972 ha [2]. 

 

Z hlediska dopravní dostupnosti je městská čtvrť Mariánské Hory svoji polohou 

velmi dobře orientována. Ze tří stran je tento městský obvod tvořený pomyslnou hranicí 

z hlavních komunikací, a to 28. října, Mariánskohorskou a Cinrgovou, jenž dopravně 

spojují Mariánské Hory se všemi částmi města. 

 

             Nachází se zde několik zón, které jsou důležité pro spokojený a funkční život 

obyvatelstva. Je zde zóna školství, obchodu, kultury, sportovně – relaxační, občanské 

vybavenosti, zeleně, služeb, administrativy a dopravy. Tato část Ostravy nabízí klidné, ale 

také rušné oblasti pro bydlení. Dochází k regeneraci panelových sídlišť a přilehlé zeleně. 
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Obrázek č.3: Ostrava Mariánské Hory  – kruhový objezd ul. Novoveská - současnost [13]. 

   

2.3.      Stávající zástavba  

 

     Stávající zástavba v okolí řešené lokality je tvořena několika podlažními domy, a to 

zejména v ulici Novoveská, které jsou využívány především pro bytové účely, dále se zde 

nacházejí budovy pro obchodní a společenské účely. Ve většině případů se v lokalitě 

nachází rodinné domy, které slouží převážně k bydlení. Nejčastější počet podlaží těchto 

objektů se pohybuje od dvou do pěti podlaží. Výjimku tvoří cca 28 m vysoká budova domu 

s pečovatelskou službou, která se nachází na ulici Novoveská 1168/14 naproti malé 

průmyslové zóny,  kde se nachází areál firmy Hasil a firmy TRIMR. 

 

2.4. Stávající stav  

  V současné době je dané území zčásti odkanalizované stávající dešťovou 

kanalizací DN 750/1050, do které se svádí jak dešťové, tak z části i splaškové odpadní 

vody z území, zbytek splaškových vod je sveden do soukromých žump, které jsou majiteli 

vyváženy. Tato kanalizace se nachází na ulici Sokola Tůmy s následným napojením do 
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Černého potoka bez jakéhokoli čištění. Na území se dále nachází splašková a dešťová 

kanalizace, která odvádí odpadní vody z oblastní kanalizace. Je vedena zčásti podél ulice 

Novoveská a je napojena na kanalizaci v areálu firmy Hasil. Dále je na tuto kanalizaci 

napojen dům s pečovatelskou službou č.p. 1168. 

Stávající kanalizace byla vybudována přibližně v polovině minulého století 

z betonového potrubí. Kanalizace je v nevyhovujícím stavu. 

V zájmovém území se nachází Černý potok který pramení v Ostravě v městské 

části Mariánské Hory v nadmořské výšce 230 metrů nad mořem. Potok protéká ulicí 

Sokola Tůmy, kde je zatrubněn potrubím o DN 1200 a dále pokračuje Moravskou 

Ostravou a Přívozem a před soutokem Odry a Ostravice se vlévá do Odry. Délka toku je 

přibližně 5 km a maximální šířka sotva 5 m [14]. 

 
3. VYTIPOVÁNÍ  PROBLÉM Ů  

  

 V rámci bakalářské práce je navržena rekonstrukce stávajících kanalizačních stok, 

včetně výstavby nových stok, výtlačného potrubí a objektů na stoce na území městského 

obvodu Ostrava- Mariánské Hory v intravilánu města Ostravy. 

 V současné době jsou na stávající kanalizaci napojeny dešťové a část splaškových 

odpadních vod ze zpevněných ploch a obytných budov, které jsou situovány podél stávající 

komunikace. Uliční stoka je ukončena výústním objektem do místního Černého potoka, 

kde vlivem dešťové a splaškové odpadní  vody dochází ke znečištění toku. 

 Na stávající kanalizaci dochází k častým poruchám z důvodu špatného stavu 

betonového potrubí, které je v havarijním stavu. I přes prováděné čistění kanalizace 

tlakovou technikou nebylo možné, s ohledem na technický stav a značné nánosy, provést 

kamerovou prohlídku v celém rozsahu. Dále byla provedena vizuální kontrola stávajících 

kanalizačních šachet, které jsou rovněž ve špatném technickém stavu. 

 Jelikož se stavba nachází v intravilánu města Ostravy, musí být brán ohled na 

prostorové uspořádání stávajících inženýrských sítí. Zjištěná vedení dle vyjádření 

jednotlivých správců jsou zakreslena ve výkresu situace (viz příloha č.01).)V prostoru 

výstavby se nachází podzemní i nadzemní vedení, které bude nutno během stavby 

respektovat. 
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 Z uvedených důvodů jsem se rozhodl v rámci bakalářské práce provést obnovu a 

výstavbu jednotné  kanalizace, s cílem zajistit bezproblémové odkanalizování zájmového 

území. 

 

4.  PRINCIPY ŘEŠENÍ 

 

4.1. Účel stokování 

 

Základní podmínkou zdravého bydlení a uchování životního prostředí obyvatel je 

hygienicky prováděný odsun odpadních produktů. Mezi nejvýznamnější odpady patří 

odpadní produkty unášené odpadní vodou. V dnešní době likvidace tekutých odpadů 

pomocí soustavného stokování systému a čistírny odpadních vod má stále větší význam. 

Správný návrh a bezporuchový provoz těchto zařízení je jedním ze základních parametrů, 

které vytvářejí životní prostředí v dané oblasti.  

Kanalizace představuje soubor zařízení, umožňujících neškodné odvádění 

dešťových, splaškových a průmyslových odpadních vod z urbanizovaného území, závodů, 

letišť, komunikací apod. [3]. 

 

4.2. Odpadní vody 

 

Za odpadní vody se považují vody použité v sídlištích, obcích, domech, závodech, 

ve zdravotnických zařízeních a jiných objektech či zařízeních, pokud po použití mají 

změněnou jakost (složení příp. teplotu) [3]. 

 

Odpadními vodami jsou: 

- všechny druhy vod odváděné stokovou sítí (ať se tam dostaly jakkoli); 

- odčerpávané vody podzemní z hydraulické ochrany u rafinérií, skladů, ropných 

látek, odkališť z rudných, energetických nebo chemických výrob, průzkumů 

těžební činnosti; 

- vody z drenážních systémů jako součásti zařízení k odvodnění pozemních staveb; 

- vody jakkoli znečištěné z výrobního provozu příp. v důsledku vlhkosti suroviny; 

- tekuté odpady (např. kejda).  
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Veřejné kanalizace jsou určeny k hromadnému odvodnění popř. i zneškodnění 

odpadních vod z obcí, měst a sídlišť [3]. 

 

4.3. Soustavy stok 

 

Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, soustava oddílná a 

modifikovaná [3]. 

 

4.3.1. Jednotná soustava stok 

  

V jednotné soustavě se dopravují všechny druhy odpadní vody v jedné stokové síti, 

směšují se. Tato zásada přináší řadu hospodářských i technických výhod, ale nese s sebou i 

mnohé nevýhody, zejména z hygienického hlediska. Vzhledem k tomu, že stokovou sítí se 

dopravují splaškové vody, je nutné zatrubnění stok.  

 Jednotná stoková soustava má zásadní nevýhodu v existenci odlehčovacích komor, 

které vytvářejí přímou spojitost mezi stokovou sítí a recipientem. Jednotná stoková síť by 

měla být navržena na průtoku, který je součtem všech druhů odpadních vod.  

 Mezi odpadními vodami jsou vody takové, které mají stálý průtok s minimálními 

výkyvy, např. splašky a naopak vody, které mají velkou nerovnoměrnost, např. dešťové 

vody.  

Odlehčovací komory jsou konstruovány tak, aby při vzrůstajícím průtoku vlivem 

deště došlo při určitém průtoku k přepadání vody do odlehčovací stoky a odtud do 

recipientu nebo do dešťové nádrže. Nevýhoda odlehčovací komory spočívá v tom, že i při 

velmi vysokém naředění splaškových vod vodami dešťovými, dochází k zanášení 

čerstvého fekálního znečištění do recipientu [3]. 

 

4.4 Tlakové kanalizace 

  

Podstatou tohoto systému je stavba čerpacích šachet – jímek (lze využít stávající 

jímky, žumpy), do nichž jsou gravitačně svedeny splašky z jednotlivých nemovitostí, 

případně hvězdicovitě z více nemovitostí.  
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 Z jímky jsou pomocí ponorného objemového čerpadla, které může být vybaveno 

drtičem nečistot, dopravovány splašky tlakovým potrubím podstatně menšího průměru do 

ČOV, případně stokové sítě apod.  

 

Systém se skládá z: 

- gravitační přípojky do sběrné jímky,  

- vlastní akumulační a čerpací jímky s ponorným čerpadlem (nutná el. přípojka  

380 V),  

- výtlaku do sběrného tlakového potrubí.  

 

Tlaková sběrná síť může být větvená nebo zokruhovaná. Navrhuje se z tlakových 

trub PE, PVC, a to min. DN 80 mm (v případě mělnících čerpadel i DN 50 mm). Ukládá se 

do nezámrzné hloubky, min. 1,0 – 1,2 m, využívá se zelených pásů a chodníků. Potrubí 

kopíruje terén s minimem výškových a směrových změn, změny směru se provádí ohyby 

[3]. 

 

4.5. Materiál stok 

  

Materiál stok se volí podle účelů a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný a 

bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům 

dopravované odpadní vody, proti agresivním vlivům okolního prostředí, proti namáhání 

stok a má umožnit bezpečné a účinné čištění stok. Stoky mohou být trubní, monolitické 

(betonované na místě nebo zděné), případně ze stavebních železobetonových dílců.  

 Na trubní stoky jednotné a oddílné stokové soustavy se používají roury podle 

platných norem. Vyhovující materiály jsou: kamenina, čedič, šedá litina, tvárná litina, 

beton, železobeton, vláknocement, plasty, sklolaminát, případně kombinace uvedených 

materiálů. Spoje trub musí být vodotěsné a jejich životnost musí být rovnocenná životnosti 

stokové sítě.  

Kameninové kanalizační trouby hrdlové se vyrábějí dle ČSN EN 295 (1-3) [5]  do 

DN 600, případně chemicky odolné dle ČSN 72 52563 do větších DN.[3]. Hlavní výhodou 

kameninových trub je jejich dlouhá životnost, odolnost vůči obrusu povrchu a proti 

působení vlivů zemní vlhkosti. Nevýhodou tohoto materiálu jsou především mechanické 
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vlastnosti – nízká pevnost, velká křehkost materiálu a vysoká hmotnost. Potrubí, u něhož je 

vyžadována vyšší chemická odolnost, se vyrábí z chemické kameniny. Spojování 

kameninových trub se provádí hrdlovými spoji s použitím pryžových kroužků, které jsou 

již při výrobě zalisovány do hrdla a na hladký konec spojovaných trub a po zasunutí trub 

do hrdla na sebe dosedají. 

 

 

Obrázek č.4: Kameninové potrubí [15].    
 

 

4.6 OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI 

  

Stoková síť je tvořena stokovými úseky a objekty. Objekty je nutno budovat pro 

zajištění spolehlivé, bezporuchové, hospodárné a nezávadné funkce stokové sítě a aby 

mohly bezpečně vykonávat práce potřebné při provozu, čištění a údržbě stok [3].  

 

4.6.1 Šachty 

  

Vstupní šachty slouží jako vstupní místa pro provozní pracovníky za účelem 

kontroly funkce stokové sítě, revize a údržby, především čištění stok. Zároveň slouží jako 

větrací objekty. Umísťují se na konci stok, v lomových bodech, v místech změny profilu, 

také se jimi rozdělují dlouhé přímé úseky stok. Vzdálenost dvou vstupních šachet 

v přímém úseku má být v průlezných a neprůlezných stokách nejvýše 50 metrů.  
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Výškové napojení průběžných stok v šachtách je plynulé (dno do dna). Vedlejší 

připojované stoky se napojují s převýšením (obvykle do hladiny průměrného denního 

průtoku v hlavní stoce) [3]. 

  

4.6.2 Dešťové vpusti 

 

Dešťové vpusti se zřizují pro odvodnění vozovek, chodníků a zpevněných ploch. 

Jsou součástí komunikačních staveb, zpravidla nejsou provozované správcem kanalizace, 

ale jinými právnickými osobami. Zásady návrhu, použití a rozmístění vpustí obsahuje ČSN 

73 6005 [6],  ČSN 73 6101 [7]  a ČSN 73 6110 [8]. Na jednu vpust se počítá 400 m2 

odvodňované plochy. Vzdálenost vpustí závisí na podélném sklonu komunikace, chodníku 

nebo zpevněné plochy, na návrhovém přítoku dešťových vod, bývá cca 40 m a nemá být 

větší než 60 m [3.]. 

 

4.6.3. Domovní přípojky 

  

Domovní přípojky odvádějí odpadní vody z nemovitostí do stokové sítě. Každá 

nemovitost připojená na stokovou síť má mít samostatnou domovní přípojku. Použití jedné 

přípojky pro více nemovitostí je nutno projednat se správcem kanalizace, stejně jako 

odvodnění rozsáhlejších nemovitostí několika přípojkami. Nejmenší průměr potrubí 

kanalizační přípojky je DN 150. Při profilu větším než 200 mm je nutno projekt doložit 

hydrotechnickým výpočtem. Minimální sklon přípojky DN 150 je dle ČSN 2 %, profilu  

DN 200 mm 1 %. Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 40 %. Pro volbu 

materiálu přípojek platí stejné zásady jako pro stoky.  

 Veřejná část přípojky je úsek od stoky až po stavební čáru nemovitosti. Kanalizační 

přípojka se smí připojit na stoku jen do určené stokové (obvykle zaslepené) odbočky, nebo 

vložky, nebo do místa určeného provozovatelem kanalizace. Jestliže odbočka nebo vložka 

není v místě vybudována, připojuje se kanalizační přípojka do vyříznutého otvoru.  

Do profilu DN 200 mm se domovní přípojky včetně přípojek od dešťových vpustí 

situačně připojují do stok pod úhlem 45° až 90°. Přípojka musí být co nejkratší, v jednom 

sklonu, přímém směru [3]. 
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4.6.4 Odlehčovací komory 

  

Odlehčovací komory jsou nejkritičtějším místem stokové sítě jednotné soustavy. Při 

navrhování odlehčovacích komor je třeba určit množství vody, které z celkového 

přitékajícího množství Qdim do odlehčovací komory má pokračovat do další stokové sítě (k 

čistírně odpadních vod) Qzř a množství vody, které má být odvedeno (přepadat) do 

recipientu Qp. Dále je třeba navrhnout takové konstrukční a stavební řešení odlehčovací 

komory, aby přitékající množství do odlehčovací komory spolehlivě v uvedené 

požadované relaci oddělila.  

Funkce odlehčovací komory ve stokové síti musí být automatická, v areálu čistírny 

může být i ovládána obsluhou [3]. 

 

 Druhy konstrukcí odlehčovacích komor 

 Po hydraulické stránce tvoří odlehčovací komory: 

a) přelivy, 

b) přelivy se škrtící tratí ve stoce k ČOV, 

c) rozdělení přepadajícího paprsku,  

d) rozdělení proudu vody horizontální dělící stěnou,  

e) ostatní.  

 

Po stavební stránce se dají odlehčovací komory dělit na: 

a) odlehčovací komory s přelivem  

- přímým kolmým 

- přímým šikmým 

- přímým lomeným 

- přímým obloukovým 

jednostranným bočním 

oboustranným bočním 

b) odlehčovací komory se škrtící tratí 

c) odlehčovací komory s přepadajícím paprskem 
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5. POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A  

ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÉ VARIANTY  

 

5.1 Varianta č. 1 

Řešením první varianty spočívá na vybudování čistírny odpadních vod na levém břehu 

Černého potoka. Do vybudované čistírny odpadních vod bude svedena odpadní voda 

jednotnou kanalizací z řešeného území. Tato varianta by byla nákladná, ale hlavně 

zbytečná. Ve městě se nachází čistírna odpadních vod a její potenciál není plně využit.    

    

 

Obrázek č.5: Ostrava Mariánské Hory – varianta č. 1 
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5.2 Varianta č. 2 

Řešení druhé varianty je založeno na svedení odpadní vody z ulic Novoveská, 

Náprstkova, Vršovců a Kubelíkova do nově vybudované čerpací stanice, ze které pomocí 

výtlačného potrubí bude odpadní voda odvedena do městského kanalizačního přivaděče, 

který vede do místní čistírny odpadních vod v Přívoze, přičemž napojení by se provedlo na 

ulici Sokola Tůmy. Z části ulice Sokola Tůmy a z ulice Klostermannova by se provedlo 

napojení na přivaděč přímo bez svedení do čerpací stanice. Nevýhody této varianty 

pramení z dlouhého vedení výtlačného potrubí ke sběrači a také z překonávání překážky 

v podobě zatrubněného potoka na ulici Sokola Tůmy. Další nevýhoda této varianty je 

narušení přivaděče ve dvou místech najednou. 

 

      

 

Obrázek č.6: Ostrava Mariánské Hory – varianta č. 2 
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5.3 Varianta č. 3 – řešená varianta 
Vychází z části varianty 1 a 2. Odpadní voda z ulic Novoveská, Náprstkova, 

Vršovců, Kubelíkova a Klostermannova bude svedena jednotnou kanalizací přes odlehčení 

do nově vybudované čerpací stanice, které se bude nacházet na pravém břehu Černého 

potoka v areálu firmy Trimr. Z čerpací stanice povede výtlačné potrubí až do sběrače „C“ 

v ulici Vršovců.   

 

 

 

Obrázek č.7: Ostrava Mariánské Hory – varianta č. 3 
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5.4     PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

     

5.4.1      Identifikační údaje stavby 

 

Stavba:                                                             Návrh odkanalizování části Mariánských Hor 

Místo stavby:                                                   Ostrava – Mariánské Hory       

Kraj:                                                                 Moravskoslezský 

Charakter stavby:                                             Inženýrská stavba nevýrobní 

Stupeň projektové dokumentace:                     Návrh koncepce 

Projektant:                                                        Jiří Laryš 

Investor:                                                           VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33                                                    

 

5.4.2      Základní údaje o stavbě 

 
 

Stávající řešení 
 

Z lokality vymezené ul. Klostermanovou, S. Tůmy a Náprstkova  jsou dešťové 

odpadní vody z objektů svedeny do dešťové kanalizace DN 750/1050, která se nachází na 

ulici S. Tůmy s následným napojením do Černého potoka. Splašková odpadní voda je 

většinou svedena do žumpy, která je majiteli vyvážena. 

V ulici Novoveská není vybudovaná kanalizace, objekty jsou napojeny přímo do 

Černého potoka nebo do kanalizace, která vede přes areál Hasil a TRIMR do Černého 

potoka. 

 

Navrhované řešení 

            

Předložená koncepce řeší obnovu i výstavbu gravitačních kanalizačních stok na 

ulici Klostermannova, Sokola Tůmy, Kubelíkova, Solidarity, Vršovců, Náprstkova a na 

ulici Novoveská a výtlaku odpadních vod na ulici Náprstkova a Vršovců. 

Výstavba gravitační části kanalizace je navržena ve zpevněných komunikacích. 

Trasa navrženého výtlačného řádu je navržena převážně ve zpevněných plochách 

z betonové dlažby v areálu Trimr a asfaltové vozovce v ulici Náprstkova a Vršovců. Trasa 
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výtlačného potrubí je ukončena vyústěním do uklidňovací šachty v ulici Vršovců 

gravitačním napojení přes stávající šachtu do sběrače  „C“ v ulici Vršovců. 

Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek na novou 

kanalizaci a přepojení obvodové kanalizace z ulice Novoveská . 

Nová kanalizace je navržena jako jednotná gravitační s napojením do stávajícího 

sběrače „C“ v ulici Vršovců. Výstavba kanalizace bude prováděna za provozu, odpadní 

vody budou po dobu výstavby provizorně převáděny. 

Koncepce řeší  zrušení přímého zaústění splaškové kanalizace z lokality vymezené 

ulicemi Novoveská do Černého potoka a zrušení  kanalizace, která vede přes areál firmy 

Hasil a firmy Trimr do Černého potoka. 

Navržený koncept obnovy a výstavby kanalizace je plně v souladu s koncepcí 

odkanalizování a čištění odpadních vod města Ostravy.  

   

5.4.3 Členění stavby na stavební objekty 

 

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory: 

SO 01 Gravitační kanalizace - SO 01.1 Kanalizace ul. Sokola Tůmy, ul. Novoveská  

    - SO 01.2 Kanalizace ul. Novoveská  

                                               - SO 01.3 Kanalizace ul. Náprstkova  

                                               - SO 01.3-1 Kanalizace ul. Kubelikova, Solidarity    

                                               - SO 01.4 Kanalizace ul. Klostermannova    

                                               - SO 01.4-1 Kanalizace ul. Klostermannova    

           SO 02 Výtlačné potrubí z čerpací stanice 

SO 03 Povrchové úpravy komunikací 

.  

5.4.4 Požadavky na podmíněné a vyvolané investice 

 

Nároky na přeložky sítí technického vybavení 

 

S ohledem na výsledky provedených průzkumů a ověření prostorového uspořádání 

stávajících sítí technického vybavení na staveništi nedojde ve výstavbě ke kolizi se 

stávajícími inženýrskými sítěmi. 
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V případě místní kolize (mimoúrovňové křížení) navržené trasy kanalizace se 

stávajícími sítěmi technického vybavení je nutno je respektovat a řídit se danými normami. 

 

Podmiňující a jiné související investice 

 

Obnova a výstavba kanalizace na ulici Klostermannova, S. Tůmy, Kubelíkova, 

Solidarity, Vršovců, Náprstkova a na ulici Novoveská je podmiňující investicí pro 

plánované rozšíření stokové sítě na území městského obvodu Mariánské Hory . 

Veškeré objekty potřebné pro provoz kanalizačního systému jsou součástí této 

stavby. V průběhu provádění stavebních prací je nutno respektovat stávající objekty, 

provozy a sítě technického vybavení v prostoru výstavby. 

 

Napojení stavby na sítě komunikace 

 

Komunikace – staveniště je určeno stavebním pruhem podél trasy navržené 

kanalizace a je přístupné po stávajícím komunikačním systému ve městě. S ohledem na 

rozsah stavby je zřejmé, že realizace stavby si vyžádá úpravu dopravní situace ve městě. 

Pitná voda – případný odběr pitné vody bude řešen napojením na místní vodovodní 

rozvod ve správě OVAK a.s. 

Kanalizace – hygienické zařízení bude řešeno sociálními buňkami. 

Elektrická energie – případný odběr bude řešen napojením na rozvodnou síť ve 

správě SME a.s. 

   

5.4.5 Přehled uživatelů a provozovatelů 

 

Provozovatelem navržené kanalizace, stejně jako navazující stokové sítě bude  

OVAK a.s. 

 

5.4.6    Věcné a časové vazby stavby 

 

Stavba bude v průběhu realizace i po jejím dokončení přístupná z veřejných 

komunikací. Část stavby se nachází v uzavřeném areálu firmy Trimr. 
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Organizace výstavby bude zajištěna tak, aby nebyl dlouhodobě přerušen příjezd 

k objektům. Přes otevřenou rýhu budou položena provizorní přemostění, pro chodce 

dřevěné přenosné lávky. 

Všechny vozovky, které budou překopem dotčeny, se po zásypu upraví do 

původního stavu. 

 

5.4.7    Urbanistické, architektonické řešení stavby 

 

Výstavba navržené kanalizace neklade zvláštní požadavky na urbanistické a 

architektonické řešení. Veškeré objekty na kanalizační síti jsou řešeny pod úrovní okolního 

terénu. 

 

5.4.8 Řešení dopravy 

 

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou 

využity stávající místní komunikace a státní silnice. 

S ohledem na rozsah stavby je zřejmé, že realizace stavby si vyžádá úpravy 

dopravní situace jak na dotčených ulicích, tak na ulicích přilehlých. 

Po dokončení montáže potrubí a zásypu rýhy budou vybudované úseky uvedeny do 

sjízdného stavu. Po ukončení výstavby jednotlivých ucelených celků budou dotčené plochy 

uvedeny do původního stavu, v souladu s požadavkem majitele a správce ploch. 

 

5.4.9 Péče o životní prostředí 

 

Výstavba kanalizace bude působit  pozitivním vlivem na životní prostředí. Vliv 

nového zařízení na své okolí sníží stávající dopad na životní prostředí ve všech ohledech 

zejména se sníží znečištění Černého potoka do kterého se dříve byla kanalizace zaústěna. 

Realizací stavby bude rozšířen systém jednotné stokové sítě v povodí kmenového sběrače 

„C“ a bezproblémového odkanalizování zájmového území s následným odvedením 

odpadních vod na ÚČOV města Ostravy. 

Provozem stavby nebudou vznikat v zájmovém území žádné odpady. Veškeré 

odpadní vody budou likvidovány na městské ČOV. 
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Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. 

Stavba neklade nároky na kácení vzrostlých stromů, při stavbě je třeba dbát na 

respektování veškeré zeleně. 

 

5.4.10 Péče o bezpečnost práce 

 

 Při realizaci stavby je nutno dodržet příslušné platné normy a předpisy vztahující 

se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí. 

 

5.4.11 Protipožární zabezpečení stavby 

 

Navržená kanalizace bude sloužit k dopravě odpadních vody odpovídajícím 

charakterem městských splašků, které neobsahují hořlavé látky, tj. navržené objekty nejsou 

objekty s požárním rizikem.   

 

5.5 Technická zpráva 

 

5.5.1 Údaje o technickém řešení 

 

Navržená kanalizace je součástí jednotné stokové sítě města Ostravy. Při realizaci 

stavby je nutno klást maximální důraz na kvalitu prováděných prací a to především 

z hlediska zajištění vodotěsnosti, směrového a výškového vedení díla. Výstavba kanalizace 

a výtlačného potrubí bude prováděna v celé délce v otevřeném paženém výkopu, převážně 

ve zpevněných plochách. 

Uložení potrubí je navrženo v souladu s technickými požadavky výrobce. 

Po dobu stavby kanalizace musí být zajištěno nezávadné odvádění odpadních vod. 

 

5.5.2 SO 01 Gravitační kanalizace 

 

SO 01.1 Kanalizace ul. Sokola Tůmy, ul. Novoveská  

 

Objekt zahrnuje kanalizační stoku A (Š1- Š16, dl.530m,DN 300,400,600,700,900) 
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Trasa vede od odlehčovací komory, která je umístěna v areálu firmy Trimr. Délka 

trasy v areálu je 105m . V areálu se nachází jedna lomová šachta Š2 a jedna spojná šachta 

Š3, kromě šachet se zde nachází odlehčovací komora a čerpací stanice. Stoka A dále vede 

v komunikaci ulice Novoveská až do křižovatky s ulicí Sokola Tůmy zde se nachází 

lomová šachta Š7, kde se sklon stoky mění ze 7‰ na 29‰ . Od šachty Š7 vede kanalizace 

ulicí Sokola Tůmy až do šachty Š16, která se nachází v kótě 219,57 m.n.m. Zde hlavní 

gravitační stoka A končí. 

Komunikace je odvodněna 9 uličními vpustmi 

 

Podélné profily stoky A 

 

Niveleta 7‰ a 29‰. 

Kanalizační okrsek 1 má potrubí DN 300 o délce 45 m. 

Kanalizační okrsek 7 má potrubí DN 400 o délce 116 m. 

Kanalizační okrsek 14 má potrubí DN 600 o délce 95 m. 

Kanalizační okrsek 15,16,17 má potrubí DN 700 o délce 167 m. 

Kanalizační okrsek 19 má potrubí DN 800 o délce 22 m. 

Kanalizační okrsek 27 má potrubí DN 900 o délce 85 m. 

Lomová šachta – 12 ks 

Spojná šachta – 4 ks (Š2,Š3,Š10,Š13) 

 

SO 01.2 Kanalizace ul. Novoveská  

 

Objekt zahrnuje kanalizační stoku A1 (Š2- Š27, dl.455m,DN 300,400,500,600) 

 

Trasa vede od spojné šachty Š2 která se nachází v areálu firmy Trimr. Délka trasy 

v areálu je 20 m. Stoka A1 dále vede v komunikaci ulici Novoveská až ke kruhovému 

objezdu, kde je kanalizace zakončena šachtou Š27. Kanalizace má sklon do šachty Š22 5‰ 

a od Š22 vede ve sklonu 26‰. 

Komunikace je odvodněna 20 uličními vpustmi. 
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Podélné profily stoky A1 

 

Niveleta 6‰ a 26‰ 

Kanalizační okrsek 20,21 má potrubí DN 300 o délce 153 m. 

Kanalizační okrsek 22 má potrubí DN 400 o délce 50 m. 

Kanalizační okrsek 23,24 má potrubí DN 500 o délce 129 m. 

Kanalizační okrsek 25,26 má potrubí DN 600 o délce 123 m. 

Lomová šachta – 11 ks 

 

SO 01.3 Kanalizace ul. Náprstkova  

 

Objekt zahrnuje kanalizační stoku A2 (Š28- Š31, dl.100m,DN 300) 

 

Trasa vede od spojné šachty Š3, která je umístěna nedaleko křižovatky ulice 

Novoveská s ulicí Náprstkova v kótě 209,47 m.n.m. Stoka dále vede ulicí Náprstkova až 

do šachty  Š31 v kotě 211,89 m.n.m. Sklon kanalizace je 10‰. 

Komunikace je odvodněna 2 uličními vpustmi. 

 

Podélné profily stoky A2 

 

Niveleta 10‰  

 

Kanalizační okrsek 18 má potrubí DN 300 o délce 100 m. 

Lomová šachta – 3 ks 

 

 

SO 01.3 Kanalizace ul. Vršovců   

 

Objekt zahrnuje kanalizační stoku A3 (Š32- Š38, dl.280m,DN 300,400,600) 
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Trasa vede od spojné šachty Š10, která je umístěna v křižovatce ulice Sokola Tůmy 

s ulicí Vršovců v kótě 213,15 m.n.m. Stoka je vedena ve zpevněné komunikaci ve sklonu 

4‰ po celé délce ulice a je zakončena šachtou Š38 v kótě 215,01. 

Komunikace je odvodněna 16 uličními vpustmi. 

 

Podélné profily stoky A3 

 

Niveleta 4‰  

Kanalizační okrsek 8 má potrubí DN 300 o délce 63 m. 

Kanalizační okrsek 9,10 má potrubí DN 400 o délce 139 m. 

Kanalizační okrsek 13 má potrubí DN 600 o délce 78 m. 

Lomová šachta – 6ks 

Spojná šachta – 1ks (Š33) 

 

SO 01.3-1 Kanalizace ul. Kubelikova,Solidarity    

 

Objekt zahrnuje kanalizační stoku A3-1 (Š39- Š44, dl.215 m,DN 300) 

 

Trasa vede od spojné šachty Š33, která je umístěna v křižovatce ulice Vršovců a  

s ulicí Kubelikova v kótě 213,14 m.n.m. Stoka je vedena ve zpevněné komunikaci ve 

sklonu 15‰, v lomové šachtě Š40 se stoka láme pod úhlem 91° a dále pokračuje ve 

stejném sklonu po ulici Solidarity a je zakončena Š44 v kotě 216,53 m.n.m. 

Komunikace je odvodněna 7 uličními vpustmi. 

 

Podélné profily stoky A3-1 

 

Niveleta 15‰  

Kanalizační okrsek 11,12 má potrubí DN 300 o délce 215 m. 

Lomová šachta – 6 ks 
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SO 01.4 Kanalizace ul. Klostermannova    

 

Objekt zahrnuje kanalizační stoku A4 (Š45- Š51, dl.228m,DN 300,400) 

 

Trasa vede od spojné šachty Š13, která je umístěna v křižovatce ulice Sokola Tůmy   

s ulicí Klostermannova v kótě 217,72 m.n.m. Stoka je vedena ve zpevněné komunikaci ve 

sklonu 20‰ po celé délce ulice a je zakončena v šachtě Š51 v kotě 222,35 m.n.m. 

Komunikace je odvodněna 12 uličními vpustmi. 

 

Podélné profily stoky A4 

 

Niveleta 20‰  

Kanalizační okrsek 2,3,4 má potrubí DN 300 o délce 150vm. 

Kanalizační okrsek 6 má potrubí DN 400 o délce 78 m. 

Lomová šachta – 6 ks 

Spojná šachta – 1ks (Š47) 

 

SO 01.4-1 Kanalizace ul. Klostermannova    

 

Objekt zahrnuje kanalizační stoku A4-1 (Š52, dl.7m,DN 300) 

 

Trasa vede od spojné šachty Š47 která je umístěna v ulici Klostermannova v kótě 

219,64 m.n.m. Stoka je vedena ve zpevněné komunikaci ve sklonu 30‰.  

 

Podélné profily stoky A4-1 

 

Niveleta 30‰  

Kanalizační okrsek 5 má potrubí DN 300 o délce 7 m. 

Revizní šachta – 1 ks 
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5.5.3 SO 02 - Výtlačné potrubí z čerpací stanice 

  

Trasa výtlačného potrubí je navržena ve zpevněné asfaltové komunikaci a vede 

zčásti areálem firmy Trimr po ul. Náprstkova a je ukončena vyústěním do uklidňovací 

šachty v ulici Vršovců . Z uklidňovací šachty vede gravitační kanalizací do městského 

sběrače. 

 

Výtlačné potrubí 

 Přečerpávající potrubí bude z vysokohustotního lineárního polyetylenu (PE-HD), 

který se ukládá do země a je určeno pro vnější tlakové rozvody splašků a jiných médií, 

vůči kterým je daný typ PE stálý [16]. 

Veškeré spoje výtlačného potrubí musí být prováděny elektrotvarovkami. 

 

Výtlačné potrubí bude uloženo do pískového lože s podsypem 100 mm a obsypem 

do výše 300 mm nad vrchol potrubí. Podél výtlačného potrubí bude uložen měděný 

signalizační vodič. 

 

5.5.4 S0 03 – Povrchové úpravy komunikace 

 

Po ukončení výkopových prací a zásypu rýhy budou zpevněné plochy dotčené 

podélným výkopem uvedeny do schůdného a sjízdného stavu zřízením provizorního 

povrchu z asfaltového recyklátu. Po ukončení výstavby jednotlivých ucelených celků 

budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu v souladu s požadavkem majitele a 

správce ploch. 

 

Zpevněná plocha v areálu firmy Trimr 

 

V délce 105 m je trasa kanalizace navržena ve zpevněné ploše z betonové dlažby. 

Dlažba bude před zahájením výstavby rozebrána v šířce manipulačního pruhu. Po ukončení 

montáže potrubí a zemních prací bude zpevněná plocha předlážděna do původního stavu 

v konstrukční skladbě. V průběhu demontáže bude prováděna fotodokumentace stávající 

plochy. 
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5.5.5 Zemní práce 

  

Zemní práce se budou provádět v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 73 6005. Zemní 

práce budou spočívat hlavně ve výkopu rýh a montážních jam pro kanalizaci.  

Uložení potrubí je v celém rozsahu navrženo do otevřené pažené rýhy se svislými 

stěnami. Vzhledem k hloubce výkopů se pažení výkopu bude provádět rozpěrnými 

pažícími boxy, které se budou povytahovat během provádění zásypů. 

Obsyp potrubí bude proveden struskou hutněnou rovnoměrně po obou stranách do 

výše 300 mm nad vrchol potrubí. Po dokončení obsypu je navržen v komunikaci a 

zpevněných plochách zásyp rýhy tříděnou struskou (nebo štěrkodrtí) [9]. 

Mimo komunikaci je navržen hutněný zásyp rýhy vhodnou tříděnou zeminou 

z výkopu. 

 Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutné se řídit pokyny 

příslušných provozovatelů těchto vedení. Zemní práce v místech křížení s jinými 

podzemními sítěmi budou prováděny ručně. 

 Vytěžená zemina bude odvezena na trvalou skládku, kterou si zajišťuje dodavatel 

stavby. Materiál z výkopů a rýh se nebude umisťovat na vozovce a na chodnících. 

 

5.5.6 Odlehčovací komora 

  

Na pravém břehu Černého potoka vedle čerpací stanice s výtlakem, bude 

vybudována odlehčovací komora s odvodem odlehčených vod do Černého potoka přes 

nově vybudovaný výústní objekt.  

 

5.5.7 Kanalizační potrubí 

  

Kanalizační potrubí jednotné kanalizace bude z kameninových trub hrdlových, 

uložených na betonové sedlo s obetonováním (viz obrázek č.8). Pražce budou pod každým 

hrdlem, mezi pražce se provede podbetonování potrubí. Spojení kameninových trub se 

provádí vlastním těsnícím prvkem z pryže. Pružný spoj kameninového potrubí je zasouvací 

spoj, kde těsnícím prvkem je kroužek, který utěsňuje spoj v důsledku mechanického 

předpětí.  
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Obrázek č. 8: Vzorový řez uložení kameninového potrubí na betonové sedlo [15]. 
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Tabulka 1: Tabulka rozměrů uložení kameninových trub [15]. 

DN Vrcholová  
únosnost  

trub 
  
  

Vnější  
průměr 
dříku 

trouby  
  
  

Nejmenší  
šířka rýhy  

kolmé 
stěny  

  

Uložení na BETONOVÉ SEDLO  

Tlouš ťka 
spodní vrstvy  
lože pro úhel  

uložení 
90° a 120°  

Tlouš ťka 
spodní vrstvy  
lože pro úhel  

uložení 
180° 

Celková  
tlouš ťka 
ložeTL při 

úhlu uložení  
(a + b) 

Celková  
tlouš ťka 
ložeTL při 

úhlu uložení  
(a + b) 

Celková  
tlouš ťka 
ložeTL při 

úhlu uložení  
(a + b) 

FN 
( kN/m )  

OD 
( mm )  

B 
( mm )  

amin  
( mm )  

amin  
( mm )  

90° 
( mm )  

120° 
( mm ) 

180° 
( mm )  

  100 34   131   531 100 100 119 133 166 

  125 34   159   559 100 100 123 140 180 

  150 34   186   586 100 100 127 147 193 

  200 32   242   642 100 100 135 161 221 

  250 40   299   799 100 100 144 175 250 

  300 48   355   855 100 100 152 189 278 

  400 64   486 1 186  100 100 171 222 343 

  500 60   581 1 281  100 125 185 245 416 

  600 57   687 1 387  110 150 210 282 494 

  700 60   790 1 490  120 175 235 318 570 

  800 60   895 1 745  130 200 261 354 648 

  900 60 1 002  1 852  140 225 286 391 726 

1000 60 1 109  1 959  150 250 312 427 805 

1200 60 1 320  2 170  170 300 363 500 960 

1400 60 1 550  2 550  190 350 416 578 1 125   

 

5.5.8 Kanalizační šachty 

  

Kanalizační šachty budou kruhové o průměru DN 1000 mm s tloušťkou stěny 

120mm. Jedná se o typ šachty BETA. Spodní díl šachet je typu SU-M a bude mít rozměr 

1000x1120mm s betonovou kynetou opatřenou kameninovým obložením a ocelovými 

stupadly s plastovou ochranou. Střední díl bude betonový typu SR-M s výškovými 

rozměry 250,500,1000mm. Horní díl šachty typu SH-M a bude mít rozměry 1000/625x670 

s kapsovým stupadlem. Poklop šachet bude s odvětráním typu BEGU. Mezi horní díl a 

poklop může být vložen vyrovnávací prstenec AR-V dle výškového uspořádání šachty.(viz 

Obrázek č. 7). 

 Uložení kanalizační šachty je znázorněno na výkresu „Vzorový řez šachty Š33“ 

(viz příloha č. 12) [9]. 
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Obrázek č. 9 Prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 M [12]. 



      Jiří Laryš:  Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Mariánské Hory 

2008/2009 37

5.5.9 Uliční vpusti 

 

Pro odvodnění povrchu komunikace jsou navrženy uliční vpusti. Stávající uliční 

vpusti se nebudou propojovat s novým kanalizačním potrubím, dojde k zrušení těchto 

objektů a následné demontáži z důvodu nevyhovujícího stavu. Budou vybudovány nové 

uličních vpusti dle výkresu situace. 

Uliční vpusť bude mít DN 200 a bude prefabrikovaná s kalovým prostorem a 

vysokým kalištěm. Napojení vpusti bude buď do dna šachty, nebo do potrubí (viz příloha 

č. 10,11).  

 

5.5.10 Uklidňovací šachta 

 

Pro přechod z tlakového proudění na gravitační je na konci návrhu trasy výtlaku 

navržena uklidňující vstupní šachta. Objekt je umístěn v komunikaci ulice Vršovců. 

 

5.5.11 Kanalizační přípojky 

 

Součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních přípojek na nově 

vybudovanou stoku. Jedná se o domovní kanalizační přípojky a přípojky od nově 

vybudovaných uličních vpustí. Kanalizační přípojky budou napojeny na novou kanalizaci 

převážně mezi vstupními šachtami. 

Napojení přípojek na stoku bude provedeno pomocí jádrové navrtávky a osazení 

napojovacích tvarovek (typu Fabekun nebo Connex) [9]. 

Materiálem přípojek bude kameninové potrubí.  
 

5.5.12 Zkouška vodotěsnosti, kamerová zkouška 

  

 Po skončení opravy kanalizace bude provedena celková kamerová zkouška 

kanalizace a rovněž zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 6909. Zkouška bude provedena 

vzhledem k rozsáhlosti stavby po zhotovených úsecích nebo úseky mezi šachtami [10]. 
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5.6     Hydrotechnické výpočty 

 

Nejprve byla získána katastrální situace stokové sítě (viz příloha č. 01), která je 

vyhotovena v programu AutoCAD. Tato situace zobrazuje celkově navrženou stokovou síť 

se směry proudění odpadní vody a objekty, které jsou na této stoce zhotoveny.  

  Následovalo vyhotovení hydrotechnické situace (viz příloha č. 02), která je 

zhotovena rovněž v programu AutoCAD. Před dimenzováním stokové sítě bylo nutné určit 

pro každý úsek stoky plochu povodí stoky (kanalizační okrsek). Byla použita metoda 

ideálních střech, kdy se kanalizační povodí rozdělí do jednotlivých okrsků pomocí půlení 

úhlů v daných uzlech (šachtách). Plocha takto získaných kanalizačních okrsků byla zjištěna 

pomocí nitkového planimetru[4].  

 

Postup výpočtu dimenzování stokové sítě (příloha č. 14): 

Sloupec: 

 

1. Stoka 

 

Zde jsou uvedeny názvy stok, b. z. (tj. bodový zdroj) představuje čerpací stanici, ze 

které je čerpáno určité množství splaškových vod do šachty v daném kanalizačním okrsku 

[4].   

 

2. Číslo kanalizačního okrsku 

 

Kanalizační okrsek je plocha povodí daného úseku stoky, zjištěná podle přílohy 2, ze 

které se odvádí odpadní vody [4].   

 

3. Plocha povodí Ss 

 

Plocha kanalizačního okrsku byla zjištěna dle nitkového planimetru. Celková plocha 

povodí je 67,05 ha.  
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4. Specifický odtok splašků qs se vypočetl dle vztahu (1): 

 

 

 

 

 

                                                                                                          (1)   

 

 1050…..počet obyvatel,                                                                                             

 120……spotřeba vody (l.os-1.den-1), 

 15,23….celková plocha povodí (ha). V dané oblasti není žádný vyšší producent 

odpadních vod, se kterým by se muselo při výpočtech počítat.  

 

5. Odtokový součinitel Ψ 

Z celkového množství srážek spadlých na určitou plochu část vody odteče po 

povrchu, část se vsákne a část vypaří. Pro dimenzování je důležitá ta část, která odteče po 

povrchu do stoky. Hodnota závisí na druhu povrchu a sklonu terénu (viz tabulka č.1) [4].    

Pro výpočet odtokového součinitele byly do katastrální situace zakresleny vzorové 

hektary (což je plocha 1 ha). Jsou to reprezentativní plochy pro odlišné druhy ploch[4].    

Z takto zvolené plochy byl vypočten střední součinitel odtoku ΨS podle vztahu (2): 

 

 

ΨS = 
S1* Ψ1 + … + Sn* Ψn 

 

, kde 

 

 

(2) 

 

ΨS……střední součinitel odtoku,  

Ψ……. součinitel odtoku dle (tab. 2), 

S……...plocha povrchu u daného druhu (ha). 

 

 1050 * 120    

qs = 
86400 

= 0,096 l.s-1.ha-1 
 

, kde  
15,23  
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Tabulka 2: Součinitelé odtoků Ψ pro podrobný výpočet stokové sítě 

Způsob zástavby a druh pozemku 

popř. druh úpravy povrchu 

Součinitel odtoku Ψ při konfiguraci území 

Rovinné při 

sklonu do 1 % 

svažité při 

sklonu 1 až 5 % 

prudce svažité při 

sklonu nad 5 % 

Zastavěné plochy (střechy) 0,90 0,90 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby se zálivkou 

spár 

0,70 0,80 0,90 

Obyčejné dlažby se zapískovanými spárami 0,50 0,60 0,70 

Štěrkové cesty 0,30 0,40 0,50 

Nezastavěné plochy 0,20 0,25 0,30 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

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

Lesy 0,05 0,05 0,10 

 

Vzorový hektar (A) 

 

• Pro svažité území při sklonu 1% až 5% 

 

Zastavěné plochy               S1…0,136 ha = 13,6 %  Ψ1 = 0,90 

Asfaltové vozovky              S2…0,086 ha =   8,6 %  Ψ2 = 0,80 

Nezastavěné plochy                         S3…0,74   ha =     74%  Ψ3 = 0,25 

Dlažba se zapáskovanými spárami    S2…0,086 ha =   8,6 %  Ψ2 = 0,60 

 

ΨS = 
0,136 * 0,9 + 0,086 * 0,8 + 0,38 * 0,6+0,74*0,25 

= 0,4 
1 

 

Podrobně zakreslený vzorový hektar ( viz příloha č.13). 

 

6. Redukovaná plocha dílčí Sd se určila dle vztahu (3): 

 

Sd = Ss * Ψ  (ha),  kde   (3) 

 

Ss….plocha povodí (ha) 
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Ψ…..odtokový součinitel. 

 

7. Redukovaná plocha celková Sc 

 

Zde se sčítaly jednotlivé redukované plochy dílčí v návaznosti na hlavní stoku a to 

po směru toku odpadních vod. Plochy vedlejších stok se počítají zvlášť a započítávají se až 

ve spojných šachtách se stokou, do které jsou zaústěny a připočítávají se k dosud sečteným 

plochám [4].  

 

8. Intenzita redukovaného deště i 

 

Intenzita redukovaného deště byla dána hodnotou 157 l.s-1.ha-1. 

 

9. Dílčí dešťový průtok Qd 

Výpočet maximálních dešťových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl 

proveden dle vztahu (4): 

 

Qd = Ψ * Ss * i (l.s-1) , kde   (4) 

 

Ss…..plocha povodí (ha), 

Ψ…..odtokový součinitel, 

i……intenzita redukovaného deště (l.s-1.ha-1). 

 

10. Dílčí splaškový průtok Qs 

Výpočet splaškových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl proveden dle 

vztahu (5): 

 

Qs = Ss * qs   (l.s-1) , kde   (5) 

 

Ss…..plocha povodí (ha), 

 qs…..specifický odtok splašků (l.s-1.ha-1). 
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11. Celkový splaškový průtok Qsc 

Počítá se podobně jako celková redukovaná plocha. Sčítají se však dílčí splaškové 

průtoky [4]. 

 

12. Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

Tento průtok se počítá pro každý kanalizační okrsek zvláště dle vztahu (6). 

Postupuje se po směru toku odpadní vody a k vypočítanému dimenzovanému průtoku 

hlavní stoky se přičtou v úseku napojení na hlavní stoku dimenzované průtoky vedlejších 

stok [4]. 

 

Qdim = Qd + Qsc (l.s-1) , kde   (6) 

Qd…..dílčí dešťový průtok (l.s-1), 

Qsc….celkový splaškový průtok (l.s-1). 

 

13. Sklon dna 

Interpolací výškových kót katastrální situace byly zjištěny výškové kóty šachet a 

terénu, kde bude uložena kanalizace. 

Pomocí počítačového programu Winplan, byly tyto kóty vyneseny i s přesnými 

vzdálenostmi šachet (staničení). Byl zvolen jeden profil kanalizace a podle hloubky 

uložení stoky (asi 1,80 m pod komunikací) se určovaly sklony v ‰. Šlo o základní 

(teoretické) sklony, podle kterých se postupovalo při dalším výpočtu  [4.].  

 

14. Navržený profil 

Profil stoky se navrhoval podle Hydraulických tabulek stok (viz příloha č. 14), kde 

byl podle dimenzovaného průtoku, (teoretického) sklonu stoky a kapacitního průtoku 

nalezen odpovídající průměr stoky. Tento průměr byl vynesen do podélného profilu. Tento 

postup byl dodržen u všech profilů kreslených ve Winplanu.  

Později byly dle skutečné rychlosti vsk (sloupec 19) a množství krytí zeminy nad 

stokou měněny sklony dna, a tak byl upraven celý podélný profil. Tím byly kontrolovány a 

měněny další potřebné hodnoty podle Hydraulických tabulek stok (viz příloha č.14) [4]. 
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15. Délka úseku s 

Je to délka úseku stoky v jednom kanalizačním okrsku. Byla zjištěna podle situace 

(viz příloha  č. 01) [4].  

 

16. Kapacitní průtok Qkap 

Je to průtokové množství ve stoce při kapacitním plněním. Pro provzdušněný proud 

se počítá podle jiných vzorců se započítáním součinitele provzdušnění ρa. Hodnota Qkap se 

získala z Hydraulických tabulek stok (viz příloha č.14)  [4]. 

 

17. Kapacitní rychlost vkap 

Je to rychlost ve stoce při kapacitním plnění. Hodnota vkap se získala 

z Hydraulických tabulek stok (viz příloha č.14). Pomocí vkap se získá skutečná rychlost 

toku odpadní vody.  

 

 

18. Plnění h 

Hodnota h se získala z Hydraulických tabulek stok (viz příloha č.14). Kde se 

interpolací součinitele κ získá přesná hodnota, která se vynásobí r (poloměr stoky v m). 

 

19. Skutečná rychlost vsk se vypočítala ze vzorce (7): 

 

vsk = 
κ 

. vkap (m.s-1) 
 

, kde 
100  

(7) 

 κ ……součinitel, 

 vkap …kapacitní rychlost (m.s-1). 

 

20. Doba průtoku t (jednotliv ě) 

Je to doba průtoku odpadní vody v jednom kanalizačním okrsku, byla počítána dle 

vzorce (8). 

 
t = 

s 
(s) , kde 

vsk 



      Jiří Laryš:  Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Mariánské Hory 

2008/2009 44

(8) 

 s……délka úseku (m), 

 vsk….skutečná rychlost (m.s-1). 

 

21. Doba průtoku t (celkově) 

Zde se jednotlivé doby průtoku sčítaly, a to zvlášť každá stoka. Podle doby dotoku 

odpadní vody na ČOV se volila metoda dimenzování stokové sítě. V našem případě doba 

nepřesáhla 15 min, proto pro celou dimenzaci stokové sítě byla použita součtová metoda 

[4]. 

 

22. Zde se doba celkového dotoku převedla na min, z důvodu lepší orientace [4].  

 

23. Součinitel λ a κ 

 

λ vypočítáme podle rovnice (9). Díky tomuto součiniteli můžeme interpolací zjistit 

z Hydraulických tabulek stok (viz příloha č.14) hodnotu součinitele κ, pomocí které 

vypočítáme skutečnou rychlost toku odpadních vod.  

 

λ = 
Qdim 

. 100 , kde 
Qkap 

(9) 

 Qdim……dimenzovaný průtok (l.s-1), 

 Q kap……kapacitní průtok (l.s-1). 

 

Z provedených výpočtů byla navržena stoková síť. Navržené potrubí jednotné 

kanalizace je z kameniny. Je umístěno pod komunikací. Na navržené stokové síti se 

nachází jedna odlehčovací komora a čerpací stanice s výtlačným potrubím [4].  
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6. ZÁVĚR 

 

Výsledkem bakalářské práce byl vznik návrhu koncepce odkanalizování městské 

části Ostrava – Mariánské hory.  
Byly vytvořeny tři varianty řešení (viz obr. 4-6) a byla rozpracovaná doporučená 

varianta č. 3, která svádí odpadní vodu jednotnou gravitační kanalizací ze zadaného území 

do odlehčovací komory. Z odlehčení jde odpadní voda přes čerpací stanici do výtlačného 

potrubí, které nám odvádí odpadní vodu do uklidňovací šachty, odkud jde gravitační 

kanalizací do městského sběrače v ulici Vršovců.   

Ve výkresové části je zpracována situace (viz příloha 01) se zakreslenou 

navrhovanou kanalizací. 

Dále byla vypracovaná hydrotechnická situace, která obsahuje celkové kanalizační 

povodí gravitačních stok, jenž je rozděleno na 27 kanalizačních okrsků (viz příloha č. 02). 

Stávající terén, výška krytí, DN stok, sklon stok, umístění kanalizačních stok a 

šachet, čerpací stanice a odlehčovací komora jsou zakresleny ve výkresu podélných profilů 

(viz příloha 03-09). V podélných profilech jsou zaznačeny i místa křížení kanalizace 

s ostatními inženýrskými sítěmi (voda, plyn, sdělovací kabely).  

 Výkresová část dále obsahuje výkres vpustí (viz příloha  č.10,11) a detail uložení 

šachty Š33 (viz příloha č. 12). 

Bakalářská práce se detailně nezabývá návrhem dimenzování čerpacích stanic a 

odlehčovacích komor ani domovních kanalizačních přípojek a uklidňovacích šachet, výše 

uvedené bude řešeno v rámci diplomové práce. 

Řešení bakalářské práce mi pomohlo vytvořit představu o vykonávání činnosti 

projektanta v oboru navrhování inženýrských sítí. Bakalářská práce mi umožnila rozšířit si 

své znalosti, nahlédnout do mnoha problematik hlouběji a získat tak nové zkušenosti.  
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