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ANOTACE  

 

 V této bakalářské práci je zpracován návrh koncepce odkanalizování městské oblasti 

Karviná Darkov, a to jednotnou stokovou sítí. V úvodu jsou popsány základní informace o 

dané lokalitě, teoretická část zásad kanalizací a hydrotechnické výpočty pro navrţenou 

variantu řešení. V poslední kapitole je vystiţena problematika kanalizace, ve které jsou 

popsány problémy a vznikání neţádoucích vlivů v kanalizaci, nebo třeba nové technologie na 

výstavbu kanalizace. Vypracovaná varianta řešení je doloţena v přílohách. 

 

Klíčová slova: kanalizace, odpadní vody, stokové sítě, koroze betonu 

 

 

 

SUMMARY 

 The goal of this thesis is to provide a proposal of conception without canals in the city 

of Karviná Darkov suggesting a unified sewer’s network. First of all, it is  indispensable to 

define  basic information concerning this specific location. The theoretical part deals with all 

principles of sewerage as well as  the hydro-technical calculation for a variation of problem 

solving that is being proposed. The last chapter focuses on the problems of sewerage. 

Moreover, problems together with sources of unwanted impacts in sewerage are described and 

new technologies for sewerage’s construction are presented. The appendices contain an 

elaborate posibility of solution to the issue.  

 

Key words: sewerage, waste water, sewer’s network, corrode of concrete 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

 

 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní 

 

CSSs – frekvence přetečení kombinované kanalizace 

 

ČOV – čistírna odpadních vod 

 

DN – jmenovitá světlost potrubí (vnitřní průměr) [mm] 

 

EO – ekvivalentní obyvatel 

 

HDD – horizontální směrové vrtání kanalizace 

 

MICC – mikrobiální indukovaná koroze betonu 

 

OKD – Ostravsko-karvinské doly 

 

PE – polyethylen 

 

SOB – síran-oxidující bakterie 

 

SmVaK, a.s. Ostrava – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 

 

SRB – síran-redukující bakterie 

 

ŢP – ţivotní prostředí 
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1. Úvod 

1.1  Historie města Karviná 

Město Karviná je zaslouţilým památníkem. Datum zaloţení města je spjato s rokem 1268. 

[1] O tomto roce je zmíňka o území v první písemné zprávě, listině opolského kníţete 

Vladislava. [2] Centrem dnešního města je Fryštát, který byl původně samostatným městem, 

ale nyní je jednou z devíti částí města. Výborná poloha přinesla městu v 15. století prudký 

rozvoj a městu bylo uděleno dědičné právo, právo mílové, válečné, právo vyššího soudnictví a 

řada dalších. Třicetiletá válka přinesla Fryštátu útrapy. Do roku 1648 byla obsazena Švédy a 

Dány. V 2. polovině 18. století v Karviné přišel zásadní obrat v hospodářském rozvoji celého 

regionu nálezem loţisek černého uhlí. Na začátku 20. století má Karviná zásadní ekonomický 

význam pro celé Rakousko-Uhersko. Karviná se stala předmětem mocenských a majetkových 

sporů po 1. světové válce a začátkem 2. světové války díky tehdejšímu majiteli, hraběcímu 

rodu Larisch-Mönnichů. Správní základ města byl poloţen roku 1948, kdy byly sloučeny obce 

Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj a Staré Město v jeden celek pojmenovaný Karviná. Od poloviny 

19. století se začalo rozvíjet lázeňství. Díky novým loţiskům uhlí byla nalezena jodobromová 

voda. [1] 

 

 

1.2  Základní informace o městě Karviná 

Poloha města je severovýchod České republiky, Moravskoslezského kraje. Část severní 

hranice území města tvoří hranici s Polskem. Zeměpisné souřadnice města Karviná jsou      

49° 51´30´´ severní šířky, 18° 32´15´´ východní délky. Rozloha této oblasti je 57,48 km
2
. 

Přibliţný počet obyvatel města Karviné je 63 tisíc obyvatel. Hustota obyvatelstva činí 1096 

obyvatel/km
2
. Průměrná nadmořská výška činí 230 m n.m. Dlouhodobá průměrná teplota 

vzduchu je 9 °C. Dlouhodobý roční průměr úhrnu sráţek činí 778 mm. Průměrná letní teplota 

je 29 °C, zimní -15 °C. Strukturu města zahrnuje 9 městských částí, Karviná-Fryštát,   

Karviná-Doly, Karviná-Lázně Darkov, Karviná-Ráj, Karviná-Staré Město, Karviná-Nové 
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Město, Karviná-Mizerov, Karviná-Hranice, Karviná-Louky. Karvinou protéká řeka Olše. 

Statutárním městem je Karviná od roku 2002. [2] 

Na obrázku 1 je satelitní snímek okolí města Karviná.  

 

 

Obrázek 1: Satelitní snímek okolí města Karviná. (zdroj: mapy.cz) [3] 

 

 

1.3   Lázně Darkov 

Slovo Darkov je odvozeno z německého slova Darkau. Tato oblast byla značně poškozena 

těţbou uhlí, a tím vzniklým poddolováním tohoto území. V dnešní době jiţ z důvodu 

nestability podloţí nestojí v této lokalitě skoro ţádné domy, jsou zde jen zahrádkářské kolonie. 

Zachovaná obytná oblast je jen okolo území lázní, kde byla těţba zakázána. Významnou 

památkou a architektonickým skvostem je Most Sokolovských hrdinů z roku 1925, pod 

kterým teče řeka Olše (obrázek 3). [5]  
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Mnou zkoumanou oblastí protéká také Karvinský potok. Počet obyvatel ve vybrané 

oblasti k dnešnímu dni je, podle informací získaných z oddělení matriky a evidence obyvatel 

města Karviná, ustálen na čísle 232. Má lokalita je vyznačena na obrázku 2. 

 

 

Obrázek 2: Satelitní snímek oblasti Karviná- Lázně Darkov. (zdroj: mapy.cz) [4] 



Marek Marcalik: Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná Darkov 

2010 4 
 

        

Obrázek 3: Most Sokolovských hrdinů.  

 

1.3.1 Důl Darkov 

Průzkum důlního pole byl zahájen roku 1852. Výstavba samotného dolu byla zahájena 

v roce 1972. Těţba uhlí začala v květnu 1982. V roce 1988 byly do správního vedení Dolu 

Darkov zahrnuty Doly Gabriela a Barbora. Důl Darkov společnosti OKD je činný černouhelný 

důl, nacházející se v části Karviná-Doly. V roce 2006 byla dobývací rozloha prostoru asi   

25,9 km
2
, roční těţba byla 3 945 tisíc tun uhlí a počet zaměstnanců byl 3 779, z toho 2 560 

důlních dělníků. [6] 

V současnosti je Důl Darkov (obrázek 4) největší hlubinný těţební komplex v České 

republice. Důl má svou vlastní úpravnu. Kapacita činí 800 tun za hodinu. Součástí Dolu jsou 

tři samostatné dobývací prostory - Darkov, Karviná, Doly II a Stonava a dva závody - Darkov 

a 9. květen.   

Největší absolutní hloubka činí 1011 m, s ústím v nadmořské výšce 235 m a dnem 776 m 

pod úrovní mořské hladiny. Při přípravě děl ve slojích jsou pouţívány razicí kombajny, pro 

raţby překopů jsou vyuţívány vrtné vozy ve spojení s nakladači. Základní dobývací metodou 

je směrné stěnování z pole na řízený zával. [7]   
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Obrázek 4: Důl Darkov. [8] 

 

 

 

 

1.3.2 Lázně Darkov 

Jiţ od 13. století je znám místní léčebný pramen jodobromové vody solanky. Před 

vybudováním lázní zde byla studánka, kterou lidé vyuţívali v přírodním léčitelství. [9]  

Vznik Lázní se datuje od roku 1867, zahájením 1. lázeňské sezóny. Přírodním léčivým 

zdrojem je jodobromová voda solanka. Po vědeckém zkoumání se zjistilo, ţe tato voda má 

účinky na léčbu pohybového ústrojí a cévního systému. [10] 

Lázně Darkov jsou nejúspěšnějšími lázněmi v České republice a jsou známy po celém 

světě. [11] 
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

2.1  Hydrologické poměry 

Sledované území je bohaté na tekoucí a stojaté vody. Vodní soustava území patří 

Baltskému úmoří, povodí Odry. Povrchovou vodu odvádí řeka Olše. Délka toku řeky Olše na 

území Karviné činí 14 km. Koryto řeky je regulováno řadou jezů a na obou březích je 

vybudována třístupňová hráz. Na území Karviné je mnoho rozsáhlých i malých vodních ploch, 

ale ţádná není přírodním jezerem. Všechny stojaté vody vznikly přímou nebo nepřímou 

činností člověka. Největší soustavou rybníčků je 11 vodních nádrţí. [12] 

 

2.2  Současný stav 

Ţivotní prostředí je dlouhodobě a výrazně ovlivněno důlními, hutními a energetickými 

podniky, sídlícími přímo na území Karviné nebo v jeho okolí. V současnosti je město 

rozděleno řekou Olší na dvě části. Jedna část je zdevastovaná důlní činností a v druhé ţije 

většina obyvatel. [13]  

 

2.3  Původní kanalizace 

Kanalizace je bez řadových inţenýrských sítí. Původní kanalizace byla zastaralá a 

přetíţená [13]. Přestala stačit kapacitou, byla špatná eliminace organického znečištění a 

odstranění dusíkatých látek a fosforu [15]. Do budoucna je potřeba dokončit výstavbu nové 

čistírny odpadních vod (ČOV) a výstavbu kanalizačního sběrače ˝C˝. [13]   

Problém se zastaralou a přetíţenou kanalizační sítí byl vyřešen v roce 2008 komplexní 

rekonstrukcí staré ČOV a dostavbou dešťové zdrţe. [14]  

 

2.4  Vodovody a kanalizace v Karviné 

Zásobování města Karviná pitnou vodou je z veřejného vodovodu, ve správě SmVaK, a.s. 

Ostrava – regionální správa Karviná. Vodovodní systém je napojen na centrální zdroj 

Ostravského oblastního vodovodu. Vodovodní síť je rozdělena na dvě tlaková pásma. Horní 

tlakové pásmo, vodojemem Podlesí 10 000 m
3
, dolní tlakové pásmo vodojemem Doubrava 
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6 000 m
3 

a vodojemem Ráj 12 000 m
3
. V Karviné je vybudována jednotná veřejná kanalizace. 

Kanalizace je zakončena mechanicko-biologickou ČOV, na kterou je napojeno asi 91 % 

obyvatel. [13]  

 

2.5  Producenti odpadních vod 

OKD, a.s. - Důl Darkov 

OKD, a.s. – Důl ČSA 

OKD, a.s. – Důl ČSM 

JÄKL Karviná, a.s. 

Kovona Karviná, a.s. 

Lázně Darkov, a.s. 

Teplárny Karviná, a.s. 

Technické sluţby města Karviná, a.s. 

 

2.6  Čistírna odpadních vod Karviná 

Původní mechanicko-biologická čistírna odpadní vod byla uvedena do provozu v roce 

1961. V roce 2001 byla čistírna vybavena špičkovou čistírenskou technologií; má význam i 

pro zlepšení ţivotního prostředí (ŢP). 

Odpadní vody jsou do ČOV přiváděny jednotnou kanalizací. Jedná se komunální odpadní 

vody z městských částí, dále jsou přiváděny vody z občanské vybavenosti a odpadní vody z 

místního průmyslu.  

Karvinská čistírna je mechanicko-biologickým zařízením s nízkozatíţenou aktivací, 

nitrifikací a předřazenou denitrifikací, se zvýšeným biologickým odstraněním fosforu. [15]  

Schéma ČOV zachycuje obrázek 6 a projektové parametry uvádím v tabulce 1. 
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Obrázek 5: Aktivační nádrţ ČOV Karviná. [15] 

 

 

 

 
Tabulka 1: Projektové parametry ČOV Karviná.  [15] 

 

Q24 31 000 m
3
/d 

Qd 36 825 m
3
/d 

Qmax 594,8 l/s 

BSK5 5 300 kg/d 

Počet EO 88 300 

 

2.6.1 Princip čistění 

Hrubé čištění probíhá natékáním splaškové vody přes lapák písku a hrubé česle do 

vstupní čerpací stanice. V čerpací stanici jsou čerpadla pro čerpání vody do ţlabu hrubého 

čištění. Odpadní vod protéká celou linkou gravitačně; přes dvoje jemné česle jde voda do 

dvoukomorového provzdušňovaného lapáku písku.   
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Mechanické předčištění je zajištěno dvěma kruhovými usazovacími nádrţemi o 

průměru 33,25 m s celkovým objemem 5 728 m
3
. 

Aktivace biologického čištění se skládá ze tří koridorů (obrázek 5). Celkový objem 

aktivace činí 9 390 m
3
. První koridor je určen pro anaerobii, druhý pro denitrifikaci a třetí pro 

nitrifikaci. 

Kalové hospodářství je tvořeno dvěma vyhnívacími a jednou uskladňovací nádrţí, 

jednou zahušťovací nádrţí surového kalu, jednou nádrţí kalových vod a dvěma zahušťovacími 

nádrţemi vyhnilého kalu. 

Bioplyn se jímá do suchého ocelového plynojemu o objemu 1 500 m
3
 a je vyuţíván pro 

výrobu elektrické energie a tepla. [15] 
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Obrázek 6: Schéma ČOV Karviná. [15] 
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3. Vytipování problému 

 

 V současné době je kanalizační síť v dané lokalitě zastaralá, s nedostačující kapacitou a 

hlavně neúplností napojení všech objektů. Pro tyto objekty je tudíţ povinností mít domácí 

septik nebo ţumpu, coţ je z hlediska ekonomického pro dané obyvatele zátěţí, jelikoţ musí 

platit za jejich vyprázdnění. Následkem můţe být odvod odpadních vod nedovoleným 

způsobem. Dosavadní kanalizaci, včetně vstupních šachet, by proto bylo třeba zrekonstruovat, 

nejlépe nahradit zcela novým potrubím. Daná oblast má rovinatý terén s mírným sklonem, 

který by umoţnil odtok odpadních vod gravitačním způsobem. Vypracovaná varianta počítá se 

zcela novým betonovým kanalizačním potrubím. 
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4. Principy řešení 

4.1  Odpadní vody 

Odpadní vody jsou vody pouţité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po 

pouţití změněnou jakost (sloţení nebo teplotu), jakoţ i jiné vody z nich odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou také průsakové 

vody z odkališť nebo ze skládek odpadů.  

Vody z drenáţních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, vody pouţité na 

plavidlech, u nichţ došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepouţité minerální vody z přírodního 

léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou odpadními vodami dle zákona 

254/2001 Sb., o vodách, § 38. [16]   

 

4.1.1 Druhy odpadních vod 

Splaškové odpadní vody obsahují zbytky jídel z mytí nádobí, záchodové odpadní vody a 

nečistoty z mytí a praní. Jsou to vody z kuchyní, koupelen, WC, technické občanské 

vybavenosti apod. 

Dešťové odpadní vody jsou vody ze všech druhů atmosférických sráţek, spadlých na 

povrch území, které po povrchu území stékají do stok. Tyto vody v důsledku průchodu 

ovzduším získávají anorganické a organické znečištění. Po styku s povrchem mohou být tyto 

vody znečištěné nebo neznečištěné.  

Průmyslové odpadní vody jsou vody pouţité v průmyslových závodech při výrobním 

procesu, ale i v menších provozovnách. Patří zde i vody ze zemědělských závodů a objektů 

[17].  

Infekční vody jsou vody z infekčních oddělení nemocnic, TBC sanatorií, 

mikrobiologických laboratoří, výroben očkovacích látek, apod. Tyto vody mohou obsahovat 

škodlivé zárodky, choroboplodné zárodky nebezpečné povahy.  Před vypuštěním do stokové 

sítě musí být zlikvidovány zárodky ve vodě v místě vzniku.  
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Oplachové vody jsou vody pouţívané pro čištění komunikací, chodníků, parkovišť apod.  

Ostatní odpadní vody jsou neznečištěné vody, které nejsou odpadními vodami, pokud 

nejsou odváděny stokovou sítí. Je doporučeno je vsakovat, nebo samostatně je odvádět do 

recipientu. Řadí se zde chladící, kondenzované, podzemní, pramenité, neznečištěné dešťové 

vody. [17]  

 

4.2  Soustavy stok 

Existují tři stokové soustavy, a to soustava jednotná, soustava oddílná a modifikovaná. 

Do jednotné soustavy směřují všechny druhy odpadních vod v jedné stokové síti (viz 

obrázek 7). Výhody jednotné soustavy jsou hospodářské a technické hlediska, nevýhodou je 

hygienické hledisko a také existence odlehčovacích komor, které vytvářejí přímou spojitost 

mezi stokovou sítí a recipientem. 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 nádrţe. Při velkém naředění splaškových a 

dešťových vod, můţe dojít k zanášení čerstvého fekálního znečištění do recipientu a to můţe 

způsobovat potíţe a zahnívání. Za odlučovací komorou pak následuje stoka k čistírně. 

Při vybudování dešťových nádrţí lze odstranit neţádoucí důsledky odlehčovacích komor.  

Průtokové dešťové nádrţe plní funkci čistící a retenční, jsou umístěny za odlehčovací 

komorou s vysokou přelivnou hranou. Záchytné dešťové nádrţe mají funkci akumulační a jsou 

umístěny za odlehčovací komorou s vysokou přelivnou hranou. Usazovací dešťové nádrţe plní 

funkci čistící a retenční. [17] 
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Obrázek 7: Schéma jednotné stokové soustavy. [17] 

 

Dalším typem je oddílná soustava stok, ve které se různé druhy odpadní vody 

navzájem nesměšují, ale některé druhy vod se odvádějí samostatně. Zpravidla bývá 

v městském odvodnění navrţena splašková a dešťová oddílná soustava, případně průmyslová.  

U splaškové oddílné soustavy musí být stoky zatrubněny, jsou to stoky malých průřezů 

a s malým průtokem. V oblasti centralizované zástavby ve svaţitém terénu je navrhována 

doprava splaškových vod gravitačně, případně přečerpáváním ve stokové síti či ČOV. 

V zástavbě rozptýlené a rovinatém terénu se navrhují zvláštní způsoby odkanalizování, tzv. 

podtlaková nebo tlaková kanalizace. 

U dešťové oddílné soustavy musí být stoky zatrubněny, nebo tvořeny povrchovými 

rigoly. Je moţné v síti aplikovat retenční nádrţe. Tato soustava můţe být navrţena jako 

soustava povrchových rigolů, tvořených z tvárnic. Doprava dešťové vody se navrhuje pouze 

gravitační. [17] 
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4.3  Systémy stokových sítí 

Systém stok je výsledkem návrhu tvaru stokové sítě v konkrétním území. 

Stoky jsou navrhovány tak, aby jimi byly odpadní vody dopravovány nejvýhodnější trasou do 

ČOV. Podle tvaru uspořádání stok dělíme systémy stok na radiální, větvený, úchytný a podle 

výškového uspořádání stok pak systém pásmový.  

 Radiální systém je vyuţíván při odvodnění kotlin. Stoky se paprskovitě sbíhají 

v nejmenším místě kotliny. Voda je odváděna gravitačně nebo přepadově (obrázek 8). 

 Větvený systém se pouţívá v členitém terénu. Stoky vedou nejkratším směrem a 

nejvýhodnějším sklonem k nejniţšímu bodu soustředění odpadní vody (obrázek 9). 

 Úchytný systém se pouţívá v dlouhých táhlých údolích. Úchytná stoka v komunikaci 

podél vodního toku přejímá postupně odpadní vody z jednotlivých sběračů (obrázek 10). 

Pásmový systém vzniká při návrhu několika výškových pásem stok. V jednotlivých 

pásmech můţe být systém stok radiální, větvený nebo úchytný. Rozdělení odvodňované 

oblasti na výšková pásma je výhodné tam, kde je nutno počítat s umělým zdvihem odpadních 

vod, by mohly být zaústěny do recipientu a aby čerpané mnoţství bylo minimální. Výšková 

pásma rozdělujeme na pásma nejvyšší, střední a nízká (obrázek 11). [17] 

 

                      

   Obrázek 8: Radiální systém stokové sítě. [17]             Obrázek 9: Větvený systém stokové sítě. [17] 
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  Obrázek 10: Úchytný systém stokové sítě. [17]         Obrázek 11: Pásmový systém stokové sítě. [17] 

 

4.4  Tvary stok 

Pouţívají se základní tvary: kruhový, vejčitý, tlamový. Výběr tvaru závisí na posouzení 

konkrétních hydraulických, provozních, stavebních, ekonomických, geologických poţadavků 

a podmínek. Vejčitý tvar nejlépe vyhovuje při konstrukci malých průtoků a hydraulickému 

hledisku. Kruhový tvar je nejvýhodnější při konstrukci zařízení na jejich čištění. Vejčitý tvar 

se pouţívá, je-li dostatečná výška nadloţí, naopak ve stísněných výškových poměrech se 

pouţívá tvar tlamový. Staticky nejvýhodnější je elipsa, tedy tvar vejčitý, poté kruhový, 

nejméně výhodný je tvar tlamový. [17] 

 

4.5  Materiál stok 

Materiál se musí volit podle účelu a plánované ţivotnosti díla. Musí být voděodolný, a 

bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům protékajících 

odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Má také ale umoţnit bezpečné 

a účinné čištění stok. Stoky mohou být trubní, monolitické (betonové, zděné) a montované. 

Betonové a zděné stoky se mohou provádět z kanalizačních cihel zděných na kanalizační 

maltu, z monolitického prostého nebo ţelezitého betonu, ze stavebních dílců. Jako zdicí 

materiál se pouţívají kanalizační cihly, vápenopískové kanalizační cihly, kyselinovzdorné 

kanalizační cihly. Na zvýšení trvanlivosti, odolnosti proti obrusu, chemickým účinkům a 

vodotěsnosti je moţné vnitřní líc stok opatřit plným nebo částečným obloţením. Na obloţení 
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je moţno pouţít kameninu, tavený čedič, odolný a pevný kámen, sklolaminát, plasty nebo jiný 

vhodný materiál. Je taky důleţité pouţít odolné pojivo obkladů a spár stejné trvanlivosti, 

odolnosti a vodotěsnosti jako materiál obkladu a takovou technologii, aby se obklady 

neodlupovaly. Na trubní stoky jednotné a oddílné soustavy se pouţívají trubky vyrobené podle 

platných norem a doloţené certifikací. Máme trubky litinové, kameninové, čedičové, 

betonové, ţelezobetonové, azbestocementové. Vyhovujícími materiály je kamenina, čedič, 

šedá litina, tvárná litina, prostý beton, ţelezobeton, azbestocement, plasty, sklolaminát a 

kombinace uvedených materiálů. Nevyhovujícím materiálem je ocel. Spoje trub musí být 

vodotěsné a jejich ţivotnost a odolnost musí odpovídat ţivotnosti a odolnosti trub. Při 

odvádění odpadních vod, které mají vyšší odolnost materiálu stoky, je nutno zajistit i odolnost 

vstupních šachet a ostatních objektů na stokové síti. Stoka musí být nepropustná a musí být 

zajištěno její odstranění po dosaţení ţivotnosti. [18]  

4.5.1 Beton 

Beton je umělý slepenec. Patří mezi nejpouţívanější kompozitní materiály, je tvořen 

pojivem a plnivem. Nejčastější forma je tzv. cementový beton, kde je pojivem cement a 

plnivem kamenivo; dalším materiálem pro výrobu je voda. Během hydratace a tvrdnutí 

probíhají v betonu fyzikální a chemické procesy (provázené uvolňováním tepla), při kterých 

beton získává mechanickou pevnost a odolnost a vytváří se chemická stabilita v materiálu. 

Beton tuhne i pod vodou. Je odolný vůči namáhání tlakem, naproti tomu snese pouze malé 

tahové zatíţení. Pevnost betonu závisí především na vlastnostech cementu, dalšími 

ovlivňujícími faktory jsou vlastnosti vody a kameniva. Beton s větším obsahem cementu (1:2) 

má za teplého počasí uţ druhý den téměř poloviční tvrdost. V praxi se po 28 dnech povaţuje 

beton za hotový (vyzrálý). Přísady jsou obvykle různé chemikálie, které se přidávají do vody: 

zrychlovače tuhnutí, zpomalovače tuhnutí, provzdušňovací přísady, plastifikátory, 

protizmrazovací přísady, vodotěsnicí přísady, hydrofobizační přísady, barviva. Beton je 

univerzálním stavebním materiálem, pouţívá se jak na nosné konstrukce (skelety), tak na 

výrobu panelů; v dopravním stavitelství je beton hlavním materiálem pro výstavbu mostů, 

vozovek dálnic; v podzemním stavitelství se beton pouţívá jako dočasná i trvalá výztuţ nebo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompozitn%C3%AD_materi%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cement
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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na výstavbu kanalizačního potrubí. U betonu je jedno, je-li pouţit na suchu nebo pod vodou, 

jeho vlastnosti se tím nemění. 

 

4.6  Objekty na stokové sítě 

Objekty na stokové síti musí být umístěny a provedeny tak, aby se zajistila správná 

funkce stokové sítě a aby se mohly bezpečně vykonávat všechny práce potřebné při provozu, 

čištění a údrţbě stok. [18] 

 

4.6.1 Vstupní šachty 

Vstupní šachta se navrhuje všude tam, kde se mění směr nebo sklon přímých úseků stok, 

příčný prostor nebo materiál stoky, na horním konci kaţdé stoky a v místě spojení dvou nebo 

více stok, pokud v těchto místech nejsou nahrazeny jiným objektem, který splňuje současně 

účel vstupní šachty. Skládá se z manipulační části a ze vstupní části.  Vstupní část se ukončuje 

přechodovým kónusem, při mělkém uloţení stoky zákrytovou deskou. Vstup se obvykle řeší 

stupadly vidlicovými, kapsovými nebo ţebříkovými. [18] 

 

4.6.2 Větrací šachty 

Na průlezných a průchozích stokách mohou být v odůvodněných případech zřízeny 

větrací šachty. Větrací šachty neslouţí pro vstup do stok, a proto mohou mít menší půdorysný 

rozměr a nejsou opatřeny stupadly. [18] 

 

4.6.3 Spadiště 

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

moţné průtočné rychlosti. Při dostatečné výšce přepadu musí být spadiště vybaveno 

samostatným trubním obtokem minimální světlosti DN 200, odvádějícím malé průtoky 

odpadních vod z horní a dolní stoky. Část stěny i dno spadiště vystavené nárazu dopadajících 

odpadních vod musí být vybaveny pevným a odolným obkladem, které musí být součástí 
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konstrukce. V jednom spadišti můţe být víc trubních obtoků na odvádění malých průtoků 

odpadních vod, tj. spojeno více stok. [18] 

 

4.6.4 Skluzy 

U velmi strmých přímých úseků stok, kde by budování soustavy bylo nákladné a obtíţně 

proveditelné, musí být navrţen skluz, tj. úsek s průtočnou rychlostí odpadních vod aţ 10 m/s. 

V odůvodněných případech, zejména u zvlášť dlouhých a strmých úseků, nebo při velkém 

průtoku odpadních vod se skluz ukončuje objektem na tlumení přebytečné pohybové energie. 

[18] 

 

4.6.5 Křižování 

Křiţování stok s vodními toky, podzemními komunikacemi v extravilánu, dráhami a 

podzemními sítěmi technologického vybavení se povaţuje za objekty, ve kterých se profil a 

uloţení stoky přizpůsobují daným podmínkám a poţadavkům. Křiţování protipovodňových 

hrází musí být navrţeno ve vztahu na bezpečnost protipovodňového ochranného systému. 

Objekt křiţování protipovodňových hrází musí být vybaven jedním provozním a jedním 

pohotovostním uzávěrem na zabezpečení ochrany území proti zpětnému vzdutí vody 

z vodního recipientu do stoky. Uzávěry musí být přístupné i během povodně. [18] 

 

4.7  Kanalizační přípojky 

Kaţdá nemovitost připojená na stokovou síť má mít samostatnou domovní kanalizační 

přípojku. Počet, poloha a jmenovitá světlost kanalizačních přípojek se navrhuje s ohledem na 

hospodárné provedení a provoz přípojek, na řešení stokové sítě, na situování odvodňované 

nemovitosti a na řešení její vnitřní kanalizace. 

Kanalizační přípojka se smí připojit na stoku jen do určené stokové vloţky a odbočky 

nebo do místa určeného provozovatelem kanalizace. Kanalizační přípojka nemovitosti se má 
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zaústit do stoky příslušného povodí stokového úseku, ve kterém je odkanalizovaná nemovitost 

situována. 

Přípojku na stoku je nutno připojit způsobem zajišťujícím vodotěsnost obdobně jako spoje 

na stokách a objektech na stokové síti, bez narušení hydraulických poměrů a bez ztíţení 

údrţby stoky. Kanalizační přípojky nesmí přesahovat do průtočného profilu stoky, do které se 

napojují. [18] 

 

4.8  Problémy kanalizace 

4.8.1 Koroze betonu 

Velké problémy v kanalizaci způsobuje mikrobiální koroze betonu a s tím související 

tvorba kyseliny sírové. 

V Americe prováděli laboratorní experiment, kde porovnávali beton nízké a vysoké 

kvality při degradaci. Simulovali podmínky v kanalizačním prostředí s bakteriemi i bez nich. 

Na malé vzorky betonu byl pouţit sulfan. Experiment trval 227 dní. Za tuto dobu na 

konkrétních vzorcích betonu domácího výrobce s přiměřenou silou a menším poměrem voda-

cement vznikla vlivem bakterií koroze 0,08 mm/rok. Tím byl tento beton více odolný vůči 

degradaci. U betonu z cizí země s nízkou pevností a větším poměrem voda-cement vznikla 

koroze 0,208 mm/rok. Výsledky experimentu ukazují, ţe výroba malého mnoţství kyseliny 

sírové v kanalizačním prostředí způsobuje dlouhodobou korozi betonu. [19] 

Biokorozi betonového kanalizačního potrubí způsobují sirné a síran-redukující bakterie 

(SRB). Byla zkoumána biokoroze na betonové výrobky působením Acidithiobacillus 

ferrooxidans a SRB za určitých podmínek. [22] 

Velkým problémem v kanalizaci je také mikrobiální indukovaná koroze betonu (MICC). 

Korozi způsobují síran-oxidující bakterie (SOB). Rovněţ se tvoří kyselina sírová. Koroze byla 

studována 1 rok. Výsledky ukázaly, ţe korozi způsobovalo 6 druhů bakterií, které vytvářely 

kyselinu sírovou. [23] 
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4.8.2 Tvorba metanu 

Dalším problémem v kanalizaci je tvorba metanu. 

Tvorba emisí metanu je dalším problémem kanalizace, ale není aţ tak závaţná jako tvorba 

sulfanu. V kanalizaci o průměrné teplotě 26 – 28 °C bylo v odebraných vzorcích značné 

mnoţství metanu. Procesem metanogeneze v kanalizaci, a s tím spojenou tvorbou metanu, 

vznikl problém pro ţivotní prostředí, který vedl ke zvýšení emisí skleníkových plynů. [26] 

V Austrálii zkoumali studii, při které pouţívali ionty Fe
3+

, které se pouţívají pro sráţení 

sulfidů v kanalizaci, a tím se dosahuje kontroly koroze a zápachu a dopad na sulfátové 

bakterie. Výsledky experimentálního testu v reaktoru ukazují, ţe při přidávání iontů Fe
3+

 se 

sniţuje mnoţství ţelezitých solí potřebných pro odstranění určitého mnoţství sulfidu. 

Dávkování iontů Fe
3+

 sniţuje tvorbu metanu v kanalizaci. [20]  

   

 

4.8.3 Další problémy v kanalizaci 

Emise sulfidu v kanalizaci jsou spojeny s toxicitou, korozí a zápachem. Na sníţení jeho 

tvorby byl pouţit formaldehyd za anaerobních podmínek. Dávka 19 mg formaldehydu sníţila 

produkci sulfidu o 90 %. Formaldehyd je proto vhodný pro sníţení tvorby sulfidu. [27] 

Byla prováděna zkouška, při které byl přidán odpad cementového prachu, v různých 

poměrech a různých procentuálních rozmezích, do standardní směsi na výrobu kanalizačních 

potrubí, jako náhrada za drahý ţivec. Po mnoha testech bylo zjištěno, ţe odolnost vůči 

kyselinám a zásadám je v souladu se standardními podmínkami, a při hydraulickém tlaku 

14 MPa po dobu jedné minuty nevznikly ţádné trhliny. [21] 

V Šanghaji analyzovali frekvenci přetečení kombinované kanalizace (CSSs). Kanalizace 

má velkou skladovací kapacitu, husté propojení, ploché trubky, odvodnění svahu čerpadlem a 

jsou prostorové i časové rozdíly sráţek. To všechno můţe vést k přetečení kanalizace. Pro 

simulaci byl pouţit drenáţní hydraulický model. Oddělené systémy neprokázaly očekávané 

výhody v plošném znečištění. Z tohoto důvodu se zdá být udrţování starých CSSs přínosné. 

[24] 
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V Číně začali pouţívat polyethylenové potrubí. Vedlo to k rychlému růstu pouţívání 

bezvýkopové technologie. PE potrubí bylo pouţito pro dlouhé vzdálenosti směrových vrtů pro 

vodovodní montáţ. Bylo pouţito i v jiných projektech, např. i při rekonstrukci starého 

betonového a ţelezného potrubí. Význam kvality polyethylenového potrubí, jeho vlastnosti a 

specifikace budou zdůrazněny současně s potřebou udrţet vysokou kvalitu spojování a 

technické postupy pro úspěšné bezvýkopové projekty. [25] 

Horizontální směrové vrtání (HDD) je moţné vyuţít pro instalaci kanalizací gravitačního 

proudění, zejména u těch, jejichţ stupeň je menší neţ 1 %. Je obtíţné udrţet přesné linie a 

třídy v celém pilotním otvoru. Nicméně, HDD je ţivotaschopnou alternativou pro mnoho 

zařízení gravitační kanalizace. [28] 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené 

varianty  

 

5.1  Varianta řešení 

 Vzhledem k vhodným geomorfologickým podmínkám, které umoţňují gravitační 

odvod odpadních vod, byl navrţen větvený systém stokové sítě. Navrţení stokové sítě je 

zaloţeno na výškových kótách, které jsem obdrţel od SmVak a.s. Materiálem pro navrţenou 

kanalizaci byl zvolen beton pro svou vysokou odolnost vůči agresivním podmínkám prostředí. 

A také proto, ţe daná oblast je pouze okrajovou částí a betonové potrubí má dlouhou 

ţivotnost. Navrţenou stokovou síť je moţno zakončit odtokem do recipientu Karvinského 

potoka a následně čistírnu odpadních vod nebo napojit na stávající kanalizaci, která však sahá 

mimo mně dodané podklady. 

 

5.2  Situace 

Nejprve jsem vytvořil celkovou situaci stokové sítě (viz příloha 1) v programu AutoCad. 

Tato situace zobrazuje celkově navrţenou kanalizační síť se směry proudění odpadní vody. 

Byla vytvořena na základě dodaného výkresu v programu AutoCad a výškových kót 

v programu Excel. [29] 

Potrubí by se mělo klást postupně od nejníţe uloţeného konce hrdlem proti sklonu, a to 

v úsecích mezi dvěma šachtami. Je navrţeno betonové potrubí kruhového profilu se 

jmenovitou světlostí DN 300 – 1000. Nejprve bude uloţena hlavní stoka A, na kterou budou 

následně napojovány ve spojných šachtách stoky A1, A2, A3, A4, A5. Trasa kanalizace je 

umístěna do středu komunikace. 

Navrţená stoková síť má celkem 6 stok, z toho 1 hlavní a 5 vedlejších, 52 šachet, z toho 5 

spojných šachet a 47 lomových. Celková délka navrţené stokové sítě činí 1943 m. 

 

Kanalizace má jednu hlavní stoku, do které jsou přiváděny odpadní vody ze stok 

vedlejších. Na hlavní stoku A je ve spojné šachtě číslo 5 napojena stoka A1, stoka A2 je 
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napojena ve spojné šachtě číslo 10, stoka A3 je napojena v šachtě 11, stoka A4 se napojuje ve 

spojné šachtě číslo 13 a nakonec stoka A5 se napojuje v šachtě číslo 14. 

Základní údaje navrţené stokové sítě jsou uvedeny v tabulce 2. 

 
Tabulka 2: Základní údaje navrţené stokové sítě. 

Název 

stoky 

Délka 

stoky Počet šachet 

Z toho 

spojných Materiál 

Vtoky vedlejších 

stok 

 [m] [ks] [ks]   

A 1013 27 5 beton A1,A2,A3,A4,A5 

A1 95 3 1 beton  

A2 276 8 1 beton  

A3 192 6 1 beton  

A4 180 6 1 beton  

A5 187 7 1 beton  

5.3  Hydrotechnická situace 

Následně byla zhotovena hydrotechnická situace (viz příloha 2), která zachycuje vlastní 

navrţené řešení odkanalizování oblasti Karviná – Darkov. Na výkresu je vyznačena hranice 

kanalizačního povodí, jejíţ celková plocha je 14,7 ha. Tato oblast je rozdělena na jednotlivé 

dílčí kanalizační okrsky s maximální plochou do 1 ha. Dělení kanalizačních okrsků bylo 

provedeno metodou ideálních střech, kdy dochází k půlení úhlů v šachtách. Charakteristiky 

kanalizačních okrsků uvádím v tabulce 3. 
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Tabulka 3: Charakteristiky kanalizačních okrsků 

Číslo okrsku Plocha okrsku Číslo okrsku Plocha okrsku 

  [ha]   [ha] 

1 0,53 13 0,57 

2 0,56 14 0,62 

3 0,94 15 0,29 

4 0,57 16 0,78 

5 0,54 17 0,49 

6 0,79 18 0,72 

7 0,56 19 0,99 

8 0,92 20 0,77 

9 0,14 21 0,68 

10 0,64 22 0,69 

11 0,39 23 0,95 

12 0,62     

5.4  Podélné profily 

 Jsou navrţeny ve školním programu Winplan, podélný profil verze 5.0. 

Hlavní stoka A (viz příloha 3) 

- Celková délka stoky 1013 m s 27 vstupními šachtami. 

- Sklon nivelety 3 ‰. 

- Kanalizační okrsky 20, 22, 23. DN 1000 o celkové délce 286 m. 

- Kanalizační okrsky 12, 15, 19. DN 800 o celkové délce 252 m. 

- Kanalizační okrsky 6, 9. DN 600 o celkové délce 138 m. 

- Kanalizační okrsky 3, 4, 5. DN 500 o celkové délce 178 m. 

- Kanalizační okrsek 2. DN 400 o délce 116 m. 

- Kanalizační okrsek 1. DN 300 o délce 43 m. 
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5.5  Hydrotechnické výpočty 

 Výpočty dimenzování  navrţené stokové sítě (viz příloha 10) [29]: 

 

a. Specifický odtok splašků qs jsem vypočetl dle vztahu: 

 

qs  = 
7,14

86400

118*232

= 0,0215 l.s
-1

 . ha
-1 

  , kde 

 

232… počet obyvatel v zadané lokalitě 

118… spotřeba vody (l.os
-1

 . den
-1

) 

14,7…celková plocha povodí (ha) 

 

b. Odtokový součinitel Ψ 

  Z celkového mnoţství sráţek spadlých na určitou plochu část vody samovolně odteče 

po povrchu, část se vsákne do půdy a část se vypaří. Pro dimenzování stok je důleţitá část 

sráţek, která odteče po povrchu do stoky. Její hodnota závisí na druhu povrchu a sklonu terénu 

(viz tabulka 4). [29] 

 

ΨS = 
n

nn

S

SS

1

11 *...*
   , kde 

 

ΨS …střední součinitel odtoku 

Ψ…. součinitel odtoku (tabulka 4) 

S….. plocha povrchu u daného druhu (ha) 
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Tabulka 4: Součinitelé odtoku Ψ pro podrobný výpočet stokové sítě. 

 

 

 

Vzorový hektar 

Pro rovinné území při sklonu do 1 %. 

 

Zastavěné plochy   S1…0,1536 ha = 15,36 %  Ψ1 = 0,90 

Asfaltové komunikace  S2…0,1028 ha = 10,28 %  Ψ2 = 0,70 

Nezastavěné plochy  S3…0,7436 ha = 74,36 %  Ψ3 = 0,20 

 

ΨS = 
1

2,0*7436,07,0*1028,09,0*1536,0
= 0,36 
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c. Redukovaná plocha dílčí Sd se určila dle vztahu: 

 

Sd = Ss * Ψ    (ha)  , kde 

 

Ss…. plocha povodí (ha) 

Ψ…. odtokový součinitel   

 

d. Redukovaná plocha celková Sc 

 Zde se sčítaly jednotlivé dílčí redukované plochy v návaznosti na hlavní stoku A po 

směru toku odpadních vod. Plochy stok vedlejších se počítají zvláště a následně 

započítávají aţ ve spojných šachtách se stokou, do které jsou zaústěny. [29] 

 

e. Intenzita redukovaného deště i 

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

.ha
-1

. 

 

f. Dílčí dešťový průtok Qd 

 Výpočet maximálních dešťových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl 

proveden dle vztahu: 

 

Qd =  Ψ * Ss * i  (l.s
-1

) , kde 

 

Ss…. plocha povodí (ha) 

Ψ…. odtokový součinitel   

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

.ha
-1

) 
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g. Dílčí splaškový odtok Qs 

 Výpočet splaškových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl proveden dle 

vztahu: 

 

Qs = Ss * qs  (l.s
-1

) , kde 

 

Ss…. plocha povodí (ha) 

qs…. specifický odtok splašků (l.s
-1

.ha
-1

)  

 

h. Celkový splaškový průtok Qsc 

 Obdobný výpočet jako pro celkovou redukovanou plochu. Rozdíl je ve sčítaných 

hodnotách, a těmi jsou splaškové průtoky. 

 

i. Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

 Tento průtok se počítá pro kaţdý kanalizační okrsek zvlášť dle vztahu: 

 

Qdim = Qd + Qsc  (l.s
-1

) , kde 

 

Qd…. dílčí dešťový průtok (l.s
-1

) 

Qsc….celkový dešťový průtok (l.s
-1

) 

 

j. Sklon dna 

 Ze zadaných výškových kót v původní situaci jsem interpolací zjistil výškové kóty 

navrţených šachet, ve kterých bude kanalizace uloţena. 

 Pomocí školního počítačového programu Winplan (podélný profil kanalizace 5.0) byly 

tyto kóty vyneseny i s přesnými vzdálenostmi šachet a terénu (staničení). Následně se 

určovaly sklony v ‰. [29] 
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k. Navržený profil 

 Profil stoky jsem navrhoval podle Hydraulických tabulek stok, kde byl podle 

dimenzovaného průtoku, sklonu stoky a kapacitního průtoku nalezen odpovídající průměr 

stoky. Tento průměr byl vynesen do podélného profilu programu Winplan. Tento postup 

byl dodrţen pro všechny stoky. [29] 

 

l. Délka úseku s 

 Jedná se o vzdálenost úseku stoky v jednom kanalizačním okrsku. Byla zjištěna podle 

hydrotechnické situace (viz příloha 2). 

 

m. Kapacitní průtok Qkap 

 Je to průtokové mnoţství ve stoce při kapacitním plnění. Hodnotu Qkap jsem získal 

z Hydraulických tabulek stok. [29] 

 

n. Kapacitní rychlost vkap 

 Je to rychlost ve stoce při kapacitním plnění. Hodnotu vkap jsem získal z Hydraulických 

tabulek stok přiřazením podle zjištěného kapacitního průtoku Qkap.. [29] 

 

o. Plnění h 

 Přesnou hodnotu plnění jsem získal interpolací hodnoty součinitele λ z Hydraulických 

tabulek stok. Tato hodnota se následně vynásobí odpovídajícím součinitelem κ a hodnotou 

poloměru DN v metrech. 

 

p. Skutečná rychlost vsk  

Skutečnou rychlost jsem vypočetl ze vzorce: 

 

vsk =    kapv
100

        (m.s
-1

) , kde 
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κ……. součinitel 

vkap….kapacitní rychlost (m.s
-1

) 
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6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty 

Při řešení této problematiky jsem vycházel z tabulky měrných cenových ukazatelů pro 

kruhové potrubí. V tabulce 5 jsem vyhledal hodnoty betonového potrubí ve zpevněném 

prostředí. 

 

Tabulka 5: Měrný cenový ukazatel pro typový objekt vodovodní potrubí. 
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Tabulka 6: Odhad nákladů pro navrţenou kanalizaci. 

DN potrubí Cena za 1m 

Délka 

úseku 

Cena za 

úsek 

[mm] [Kč] [m] [Kč] 

300 5510 487 2683370 

400 6880 602 4141760 

500 7910 178 1407980 

600 9590 138 1323420 

800 12280 252 3094560 

1000 15240 286 4358640 

  

Celkem 17009730 

 

V uvedené tabulce 6 je započítána celková délka všech stok. Tato cena neobsahuje 

cenu za vybudování šachet.  

 

Odhad nákladů pro vybudování jedné šachty: 

 

Konus       1 770 Kč 

Skruţ výšky 1 m    2 052 Kč 

Dno výšky 1 m přímé  10 398 Kč 

Poklop litinový KASI    3 828 Kč 

 

Celková cena za jednu šachtu činí 18 048 Kč. 

 

Tabulka 7: Odhad nákladů pro vybudování šachet navrhované kanalizace. 

Cena za jeden 

objekt 

Počet 

šachet 

Cena 

celkem 

[Kč] [ks] [Kč] 

18 048 52 938496 
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Celkový odhad nákladů pro vybudování kanalizace je součtem nákladů pro vybudování 

potrubí a nákladů pro vybudování šachet. Jedná se o částku 17 948 226 Kč. 
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7. Závěr 

 

 Hlavním záměrem této bakalářské práce bylo navrţení kompletního odkanalizování 

městské části Karviná - Darkov. 

 Před rozpracováním návrhu odkanalizování jsem danou lokalitu navštívil, abych se 

seznámil s terénem a celkovým vzhledem zadané oblasti. V dané lokalitě je zastaralá 

kanalizace s nedostačující kapacitou, a proto byla vytvořena koncepce nové výstavby 

kanalizace. Byla zvolena gravitační stoková síť díky vhodnému terénu, který její vybudování 

umoţňuje. 

 Celý návrh bakalářské práce Odkanalizování oblasti Karviná – Darkov se opírá o 

výkresovou část a hydrotechnické výpočty. Výkresová část se skládá z návrhu situace (viz 

příloha 1) v programu AutoCad a hydrotechnické situace (viz příloha 2), rovněţ v programu 

AutoCad. Ze situace je dostatečně patrné vedení stokové sítě, včetně vzájemného napojení 

stok. Z hydrotechnické situace lze vyčíst hlavně celkovou plochu, ze které se budou odvádět 

odpadní vody. Důleţitým pokračováním je detailnější rozpracování kanalizace v programu 

Winplan, podélný profil kanalizace verze 5.0, ve kterém jsem navrhnul podélné profily stok 

(viz přílohy 3 aţ 8) včetně uvaţovaného potrubí. Vytvoření podélných profilů je značně spjato 

s hydrotechnickými výpočty, díky kterým dokáţeme určit veškeré potřebné informace pro 

navrhnutí jmenovité světlosti potrubí. 

 V bakalářské práci se rovněţ věnuji problematice s výstavbou, materiálem a 

neţádoucími vlivy v kanalizaci (blíţe kapitola 4.8). 

 Na závěr bakalářské práce jsem zahrnul odhad finančních nákladů na vybudování 

navrţené kanalizační sítě, které činí téměř 18 miliónů Kč (blíţe kapitola 6). 
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