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Anotace  

Jonšta, M. Návrh možnosti odkanalizování a jejich posouzení v lokalitě „U Pily“ v Ostravě 

- Polance, Ostrava, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inţenýrství, 

2012, stran 58. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce: Ing. Zbyněk Proske. 

 

Předmětem diplomové práce je navrhnout moţná řešení odkanalizování části obce 

v lokalitě „U Pily“ v Ostravě – Polance. Navrhované řešení vychází z platného územního 

plánu obce, dále pak respektuje místní podmínky, problematiku technické infrastruktury a 

ţivotního prostředí. Diplomová práce je zpracována ve třech variantách řešení 

odkanalizování lokality. Jedná se o variantu jednotné kanalizace, oddílné kanalizace 

dešťové gravitační a splaškové, jak gravitační tak tlakové. Je zpracováno technické řešení 

jednotlivých variant a ekonomické zhodnocení investičních nákladů. Na základě 

zpracování je vyhodnoceno optimální řešení a doporučení výhodné varianty pro dané 

území. Řešení respektuje aktuální platnou legislativu a normy v dané problematice.  

Klíčová slova: Kanalizace, jednotná kanalizace, oddílná kanalizace, odvodnění. 

 

Abstract 

Jonšta, M. Design Options and their Assessment of Sewerage in the „U Pily“ Locality in 

Ostrava – Polanka, Ostrava, VSB– Technical University of Ostrava, Faculty of 

Construction, Department of Urban Engineering, 2012, page 58. Diploma thesis, 

Supervisor of diploma thesis: Ing. Zbyněk Proske. 

 

The subject of this thesis is to propose possible solutions to drainage area of the village in 

"The Saw" in Ostrava - Polanka. The proposed solution is based on the current zoning plan 

of the village, as well as respecting local conditions, issues of technical infrastructure and 

the environment. This thesis is elaborated in three options for resolving the drainage site. It 

is a variant of combined sewerage system, built with divisions gravity drainage of rain and 

sewage, such as gravitational pressure. Is elaborated technical solutions to individual 

variations and economic evaluation of investment costs. Based on the treatment is 

evaluated optimal solutions and recommendations advantageous variants for the territory. 

Solution respects the current applicable legislation and standards in the field. 

Keywords: sewerage, uniform sewerage, built with divisions sewerange, drainage. 
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1. Úvod 

 

Diplomová práce je zaměřena na návrh kanalizačních sítí v ulici K Pile v Ostravě Polance. 

Zadavatelem diplomové práce je společnost Sweco Hydroprojekt a. s. Firma poţaduje 

zhodnocení třech variant řešení. Z jednotlivých variant je potřeba zjistit, jakým způsobem 

lze odvádět odpadní čí dešťové vody z území, jestli je moţné vyuţít konfiguraci terénu a 

odvádět vody gravitační soustavou, či jestli je nutné zřídit tlakovou soustavu pro překonání 

výškových rozdílů. Dále je nutno posoudit prostorové moţnosti jednotlivých ulic zejména 

ulici v severozápadní části území z důvodu dodrţení prostorové normy při dodrţení 

ochranných pásem. Firma dále poţaduje orientační propočet nákladů všech variant řešení 

dle svých ceníků. Dalšími poţadavky jsou:   

 pouţití plastových kanalizačních trubek a tvarovek 

 pouţití čerpadel firmy Presskan 

 výpočet odtoku dešťových vod metodou vzorového hektaru 

 stanovení průtočnosti na základě Colebrookova vzorce 

  Práce je tedy zpracována na základě poţadavků zadavatele, které musí být 

dodrţeny. Textová část je rozdělena do devíti kapitol, grafické návrhy jsou vyjádřeny ve 

výkresové části, které jsou nedílnou součásti této práce. Vyjádření jednotlivých správců o 

existenci stávajících sítí, hydrogeologický průzkum, fotodokumentace území a obrázky 

jsou místěny v přílohách. 

 

1.1 Předmět diplomové práce 

 

Předmětem diplomové práce je navrhnout moţná řešení odkanalizování části obce 

v lokalitě „U Pily“ v Ostravě – Polance. Navrhované řešení vychází z platného územního 

plánu obce, dále pak respektuje místní podmínky, problematiku technické infrastruktury a 

ţivotního prostředí. Diplomová práce je zpracována ve třech variantách řešení 

odkanalizování lokality. Jedná se o variantu jednotné kanalizace, oddílné kanalizace 

splaškové, jak gravitační tak tlakové. Je zpracováno technické řešení jednotlivých variant a 

ekonomické zhodnocení investičních nákladů. Na základě zpracování je vyhodnoceno 

optimální řešení a doporučení výhodné varianty pro dané území. Řešení respektuje aktuální 
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platnou legislativu a normy v dané problematice. Celá práce dále respektuje urbanistické a 

územně technické podmínky a bude vhodně začleněna do okolního prostředí. 

 

1.2 Cíle diplomové práce 

• Návrh kanalizačního řádu 

• Posouzení a výběr nejhodnější varianty 

• Ekonomické zhodnocení investičních nákladů 

• Návrh odvádění dešťových vod z území 

 

1.3 Podklady  

• Územní plán 

• Katastrální mapa 

• Ortofotomapa 

• Polohopis 

• Výškopis 

• Fotodokumentace 

• Mapy vedení a polohy inţenýrských sítí 

• Hydrogeologický průzkum 
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2. Teoretická východiska 

 

 

Koncepce kanalizace je podřízena cíli zajistit ochranu území, povrchových a podzemních 

vod před znečištěním vodami vypouštěnými z městských a průmyslových areálů, dále 

ochranu před neţádoucím nekontrolovaným odtokem sráţkových vod a tím zajistit vhodné 

hygienické podmínky obyvatel v odkanalizovaném území. Kanalizaci tvoří stokové sítě 

s objekty a čistírny odpadních vod. Obvykle uloţení stok je v zemi, mimo úseky na 

mostech. Technická koncepce stokových sítí se řídí především hledisky hydraulickými, 

územně technickými a geomorfologickými. 

 

Cíl, který má kanalizace zajistit, vyţaduje spolehlivé, hospodárné a zdravotně 

neškodné odvádění odpadních vod z určitého území nebo připojené nemovitosti do 

zařízení na čistění odpadních vod a dále do vodního recipientu a odvádění části dešťových 

vod, určené podle místní potřeby, ze zástavby. 

 

Veřejné kanalizace musí být navrţeny a provedeny tak, aby negativně neovlivňovaly 

ţivotní prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění 

odpadních vod z odkanalizovaného území a aby bylo zabezpečeno nepřetrţité odvádění 

odpadních vod od odběratelů této sluţby. Kanalizace musí být provedeny jako vodotěsně 

konstrukce, musí být chráněny proti zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy [1]. 

 

Povinnosti obcí, do konce roku 2010, je dle nové Směrnice Rady ES 91/271/EHS, 

o čištění městských odpadních vod, zajistit odkanalizování a moţné zdroje financování 

v přechodném období pro implementaci Směrnice rady ES 91/271/EH, tj. do konce roku 

2010 musí: 

 aglomerace větší neţ 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) mít k odvádění 

městských odpadních vod vybudovány sběrné systémy [2]. 

 

 V souladu s čl. II odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (implementace Směrnice 

o čištění městských odpadních vod do právního řádu České republiky) jsou obce, 
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jejichţ současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2 000 

ekvivalentních obyvatel povinny do 31. 12. 2010 zajistit odkanalizování a čištění 

jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády (č. 61/2003 Sb.) [3]. 

  

2.1 Názvosloví 

 

Znalost názvosloví a odborných termínů je jednou z nedílných součástí  

pro dorozumívání se v technické praxi, proto jsou zde důleţité pojmy vysvětleny. 

 

2.1.1 Stoková síť 

Soustava trubních rozvodů a dalších zařízení slouţících k odvádění odpadních vod z 

jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do městské čistírny odpadních vod, 

případně přímo do recipientu. Ačkoli stoková síť je pouze částí kanalizace, je všeobecně 

pouţíváno pro stokovou síť právě označení „kanalizace“ [4]. 

 

2.1.2 Gravitační kanalizační soustava 

Kanalizace, která vyuţívá přírodní sílu gravitace – voda se pohybuje vlivem tangenciální 

sloţky gravitace po nakloněné rovině. Proto musí mít stoky dostatečný sklon nivelety dna 

s tím, ţe všechny úseky stok musí mít sklon nivelety dna dolů ve směru k čistírně 

odpadních vod nebo k místním vyústím do recipientu nebo k čerpací stanici odpadních 

vod. Sklon nivelety musí vyhovět určitým limitům tak, aby průtok ve stoce byl natolik 

rychlý, s dostatečnou unášecí sílou, aby nedocházelo k usazování sedimentů ve stoce. 

Součastně nemá průtok překročit určité nejvyšší rychlostí. U gravitační kanalizační 

soustavy se pouţívá beztlakový průtok vod s volnou hladinou ve stokách. Je tradičním a 

převaţujícím způsobem odvodnění [4]. 

 

2.1.3 Tlaková stoka 

Výtlačný řád kanalizace se navrhuje v případech, kdy je nutno překonat výškový rozdíl, tj. 

protispád z důvodu konfigurace terénu a výškového vedení nivelety dna stok. V tom 

případě je nutná čerpací stanice, řešení je nákladné a proto je snaha přečerpávat pouze 

splaškové odpadní vody neředěné nebo málo ředěné dešťovou vodou [4]. 
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2.1.4 Stoková síť jednotné soustavy 

Splaškové i dešťové odpadní vody jsou odváděny společně. Má výhodu, ţe je situačně 

jednodušší neţ stoková síť oddílné soustavy. Vyţaduje relativně velké příčné profily stok 

pro odvedení vod z přívalových dešťů. Její nevýhodou je to, ţe přivádí do čistíren 

odpadních vod splaškové odpadní vody ředěné vodami dešťovými [4]. 

 

2.1.5 Stoková síť oddílné soustavy 

Jedná se v kompletním provedení o dvojí síť, splaškovou i dešťovou. Také řešení má 

nevýhodu ve sloţitosti a nákladnosti dvojích, většinou souběţných stok. Oddílné splaškové 

stoky většinou nevyţadují tak velké příčné profily jako oddílné stoky dešťové, které mají 

většinou tytéţ dimenze jako stoky kanalizace jednotné, kde o dimenzích obvykle rozhoduje 

průtok dešťových vod. Výhodou je, ţe na čistírnu přivádí pouze neředěné splaškové 

odpadní vody. V menších městech a obcích můţe být s výhodou pouţita oddílná stoková 

soustava, kde pouze splašková síť je soustavná a úplná se zaústěním do čistírny odpadních 

vod, zatímco dešťová stoková síť můţe být nesoustavná, s více vyústěními do místních 

recipientů a můţe být podle místních poměrů ve vegetačních plochách otevřená jako rigoly 

a odvodňovací příkopy a vyuţívat povrchovou retenci a však dešťových neznečištěných 

vod [4]. 

 

2.1.6 Revizní šachta 

Má vstupní část (šachtový komín), manipulační část a dno. Vstupní část se ukončuje 

nahoře konusem s poklopem nebo pří menších hloubkách šachty vodorovnou zákrytovou 

deskou s poklopem. Nejmenší světlý půdorysný rozměr manipulační části kruhové vstupní 

šachty je 1000 mm, u obdélníkové 800 x 1000 mm. Revizní šachty nemusí umoţňovat 

vstup pro údrţbu. Vzdálenost dvou vstupních šachet v přímé trati průlezných a 

neprůlezných stok má být max. 50 m [4]. 
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3. Základní poznatky vymezeného území 

 

 

3.1 Poloha kraje 

 

Kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky vznikl v roce 2000.  

V letech 1949-1960 byla většina území dnešního Moravskoslezského kraje součástí kraje 

Ostravského; část pak patřila ke kraji Olomouckému. V roce 1960 oba kraje zanikají  

a území celého dnešního Moravskoslezského kraje pak patřilo aţ do 31. prosince 1999  

k tehdejšímu Severomoravskému kraji. 

 

Za Rakousko-Uherska náleţela většina území současného kraje k Slezskému 

vévodství, z malé části k Moravskému markrabství, Hlučínsko bylo součástí pruské 

provincie Slezska, jak ostatně napovídá i dnešní název kraje. Viz téţ Moravsko-slezská 

hranice. Po vzniku Československa náleţela většina kraje k Zemi Slezské se správním 

centrem Opavou, malá část k Zemi Moravské se správním centrem v Brně, od 1. prosince 

1928 do 31. prosince 1948 náleţelo celé území kraje k Zemi Moravskoslezské se správním 

centrem v Brně [5]. Polohu Moravskoslezského kraje dokumentuje obr. 1. 

 

 

 

Obr. 1 – Moravskoslezský kraj, poloha [6] 
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3.2 Historie Polanky nad Odrou 

 

Po I. světové válce se široce rozvinul spolkový ţivot a zlepšovala se vybavenost obce. V 

obci do té doby převaţovala hlavně zemědělská činnost, zaměstnanost se však na počátku 

20. stol. začala postupně měnit vlivem industrializace sousedního Svinova, Mariánských 

Hor a dalších obcí ostravské aglomerace. Poloha Polanky nad Odrou je znázorněna na  

obr. 2. V roce 1976 se Polanka stala součástí města Ostravy jako část městského obvodu 

Ostrava - Poruba. Počínaje rokem 1991 je Polanka nad Odrou samostatným obvodem 

statutárního města Ostravy. Svou rozlohou 17,3 km
2
 patří k největším obvodům a má dnes 

přes 4.807 obyvatel ( k 1.7.2011 ). Jihovýchodní hranicí protéká řeka Odra, která je 

současně hranicí NPR Polanská Niva. Mimo krásné přírody luţních lesů, mnoţství 

rybníků, mnohých toků (Polančice) a náhonů, se zde nacházejí čerpací stanice 

jodobromových vod, které zásobují nedaleké lázně v Klimkovicích na  Hýlově. Tato oblast 

je předurčena k  rekreačnímu zázemí města Ostravy [7]. 

 

Obr. 2 –  Polanka nad Odrou, poloha [8] 

 

 

3.3 Vymezení řešeného území 

 

Řešená oblast se nachází v lokalitě Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou, ulice K 

Pile, viz obr. 3. Délka ulice řešené části je cca. 750 m. Okolní zástavba je tvořena 

rodinnými domy převáţně dvoupodlaţními, podsklepenými. Oblast je přístupná ze severní 

strany z ulice 1. května, neseverozápadní strany z ulice Obloukové. Z jiţní strany z ulice 

Hraničky.   
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Obr. 3 –  Řešené území zakreslené ve fotomapě [9] 

 

 

3.4 Územní plán 

 

Místo stavby na ulici K Pile v Ostravě, městské části Polanka nad Odrou, je v územním 

plánu města Ostravy z roku 1994 označeno jako území pro individuální bydlení (obr. 4). 

Slouţí pro bydlení v rodinných domcích a v obdobných formách nájemných domů 

nízkopodlaţní obytné zástavby. 
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Vhodné funkční vyuţití podle [10]: 

 Různé typy rodinných domků a vesnické zástavby s hospodářským zázemím, 

uţitkovým vyuţitím zahrad a moţností chovu zvířectva 

 Vybavenost, slouţící k uspokojování denní potřeby obyvatel území: zařízení 

obchodu, sluţeb, místní správy, předškolní, školská (základní a střední školy) 

zdravotnická, sportovní, stravovací, společenská 

 Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště, vestavěné a 

jednotlivé boxové garáţe 

 Zeleň veřejná, obytná, ochranná 

 

Přípustné funkční vyuţití: 

 Nízkopodlaţní nájemné bytové domy (max.3 N.P.) 

 Vybavenost, slouţící širšímu území: obchod, sluţby zařízení administrativní, 

církevní, sportovní, rekreační, zábavní, kulturní, ubytovací, sociální, školská, 

zdravotnická, volnočasová   

 Nerušící drobná výroba a sluţby, malé řem. provozovny, zahradnictví 

 Zahrady 

 Nezbytná technická vybavenost 

 

Vyjímečně přípustné: 

 Vhodné individuální rekreační objekty 

 Větší rekreační střediska, penziony, hotely (nad 20 lůţek) 

 Zahrádkové osady 

 Benzinová čerpadla 
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Obr. 4  – Výřez územního plánu dané lokality [11] 

 

3.5 Širší vztahy v území 

 

Řešená oblast se nachází v lokalitě Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou, ulice K 

Pile, viz obr. 4. Délka ulice řešené části je cca 750 m. Okolní zástavba je tvořena 

rodinnými domy převáţně dvoupodlaţními, podsklepenými. Oblast je přístupná ze severní 

strany z ulice 1. května, ze severozápadní strany z ulice Obloukové. Z jiţní strany z ulice 

Hraničky obr. 5. Lokalita je dostupná městskou hromadnou dopravou a to konkrétně 

pomocí linky číslo 46 a 59. Nejbliţší autobusová zástavka (Dolní Polanka) se nachází 

v docházkové vzdálenosti přibliţně 500 m. Lokalita je dostupná i pomocí vlakové dopravy, 

nejbliţší vlaková stanice (Polanka nad Odrou) se nachází v docházkové vzdálenosti 

přibliţně 1000 m. V okolí se nachází dostatek zeleně a rozsáhlé vodní plochy konkrétně 

Pastevní rybník a Polárkový rybník, coţ zajisté přidává na atraktivitě dané lokality. 
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Obr. 5 –  Pohled na jižní část území 

 

3.6 Hydrogeologický průzkum území 

 

3.6.1 Popis území a přírodních poměrů 

Zájmové území pro posouzení odtokových poměrů, se nachází v Moravskoslezském kraji, 

v katastrálním území Polanka nad Odrou, číslo k. ú. 725081. Konkrétně se jedná o 

spádovou oblast v okolí ulice K Pile, ve které byly posuzovány pozemky v tomto rozsahu: 

524/3, 522/2, 644/4, 644/6, 526/2 (ul. K Pile). Terén lokality je mírně svaţitý, s 

nadmořskou výškou v úrovni cca 250 aţ 260 m n. m. 

 

Regionální geomorfologická rajonizace reliéfu (Demek, 1987) zahrnuje zájmovou 

lokalitu do podsoustavy VIIIB Severní Vněkarpatské sníţeniny, celku VIIIB-1 Ostravská 

pánev a okrsku VIIIB-1-b Ostravská niva. Z geomorfologického hlediska je širší okolí 

oblasti geneticky spjato se sedimentací v období glaciálů a průběţnou denudační činností. 

Zájmové území se podle klimatologického členění Quitta (1971) nachází v mírně 

teplé oblasti MT 10. Průměrná teplota v lednu činí –2 aţ –3°C, v červenci dosahuje 
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průměrná teplota hodnot 17 aţ 18°C. Dlouhodobý průměrný roční sráţkový úhrn vzhledem 

ke značné koncentraci průmyslu, blízkosti větších vodních ploch a hustotě zástavby 

neklesá pod 750 mm. Průměrný počet dnů se sráţkami většími neţ 1 mm je v této oblasti 

100 dní. Průměrný potenciální roční výpar dle Tomlaina (1980) je za období 1931 aţ 1960 

cca 652 mm.  

 

Podle hydrologického členění ČR náleţí území lokality do povodí IV. řádu vodoteče 

Polančice (číslo hydrologického pořadí 2-01-01-153/1) o ploše 30,198 km2. Polančice 

tvoří levostranný přítok Odry. 

 

Širší okolí zájmové oblasti spadá z pohledu geologické rajonizace do předhlubně 

Vnějších Západních Karpat. Předkvartérní podloţí je tvořeno především svrchním 

karbonem v produktivním vývoji, na nějţ transgresivně nasedají terciérní sedimenty s 

bazálními klastiky a výše tvořené slabě písčitými vápnitými jíly. Nejsvrchnější člen je 

zastoupen kvartérní sedimentací. 

 

Kvartérní sedimentace na zájmové lokalitě a jejím okolí je zastoupená zejména 

glacigenními a eolickými sedimenty. Pro naše účely je podstatný geologický charakter 

svrchního horizontu horninového masivu v nejbliţším okolí zájmové lokality. Neogenní 

výplň karpatské předhlubně je překryta sedimenty sálského zalednění. Souvkové hlíny 

(till) sálského zalednění představují glacigenní typ sedimentu. Jsou to hnědoţluté písčité 

hlíny aţ hlinité písky a místy obsahují vápnitou sloţku. Glacifluviální sedimenty jsou 

tvořeny písky a štěrkovitými písky sálského zalednění, které vertikálně i horizontálně 

přecházejí do sedimentů glacilakustrinních. Ty jsou zastoupeny převáţně písky a jílovitými 

sedimenty s proměnlivým podílem písčité příměsi. 

 

Závěr kvartérní sedimentace na lokalitě i v jejím blízkém okolí je ukončen vrstvou 

eolických sedimentů, jejichţ mocnost dosahuje přibliţně 3-4 m. Sprašové hlíny obsahují 

cca 20-35 % fyzikálního jílu. Hlíny bývají hnědé aţ ţlutohnědé, místy rezavě nebo šedě 

šmouhované. 

Propustnost sedimentů, je charakterizována koeficientem filtrace, který má v tomto 

celku průměrnou hodnotu 8,7.10
-4

 m.s
-1

, coţ pro dané horninové prostředí znamená dosti 
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silnou propustnost - III. třída (dle Jetela, 1973). Transmisivita je střední aţ nízká s velkou 

variabilitou a její průměrná hodnota leţí v intervalu T= n.10-5 aţ n.10-3 m2.s-1. 

 

Průměrná mocnost hydrogeologického kolektoru (prostředí, v nichţ jsou nebo 

mohou být akumulovány v horninovém prostředí tekutiny), který je na zájmové lokalitě 

reprezentován sálskými písky je okolo 20 m. Hladina podzemní vody je volná, případně 

můţe být mírně napjatá. Nad glacigenními sedimenty se nachází horizont eolických hlín 

jílovito prachovitého charakteru. Ty tvoří poloizolátor, jenţ bude zpomalovat infiltraci 

sráţek do hlubších částí horninového prostředí ve prospěch povrchového odtoku. Případné 

naváţky, které se mohou na zájmové lokalitě nacházet, budou plnit funkci obdobnou. 

Reţim podzemních vod glacigenních sedimentů je svázán s reţimem povrchových vod 

vodotečí a s reţimem sráţkových vod. Zásoby podzemní vody jsou doplňovány převáţně 

infiltrací atmosférických sráţek. Sráţkové vody proto významně ovlivňují charakter a 

chemismus podzemní vody. 

 

Hladina podzemní vody byla při terénní rekognoskaci zaměřena na parcele č. 526/2 v 

hloubce 8,35 m pod terénem. Generelní směr proudění podzemní vody předpokládáme 

souhlasně s úklonem terénu.  

 

Kvalita podzemní vody z hlediska vyuţitelnosti pro zásobování pitnou vodou je málo 

vhodná (voda II. kategorie). Chemismus mělké podzemní vody hydrogeologického rajónu 

je podle Kurlovovy klasifikace převáţně kalcium-natrium hydrogenuhličitanového typu a 

kalcium hydrogenuhličitan-sulfátového typu. Mineralizace podzemní vody průměrně 

nepřesahuje 0,1 g.l-1. 

 

Lokalita leţí mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 Zákona č.254/2001 Sb. 

o vodách v platném znění) a není součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště 

chráněného území (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění) a není ani součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

 

Dle databáze geologické prozkoumanosti Geofondu ČR nebyly v blízkosti zájmové 

lokality v minulosti prováděny průzkumné práce. Nejbliţší průzkumný vrt se dle archivu 

ČGS - Geofondu nachází cca 500 m severozápadně od zájmové lokality. 
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Z dalších podkladů bylo zjištěno, ţe v rámci radonového průzkumu pro RD na p. č. 

522/1 (Stanislavovi), byla na tomto pozemku v červnu 2006 provedena ruční sonda do 

hloubky 1,2 m. Tato sonda zastihla 0,26 m mocnou vrstvu ornice a níţe do úrovně 1,2 m 

jílovitou hlínu, rezavohnědé barvy s šedými skvrnami a nízkou plasticitou, třídy F6, 

symbol CL. Propustnost těchto hlín byla stanovena v řádu n.10-7 - n.10-8 m.s-1, a jedná se 

o prostředí velmi slabě propustné - VII. třída. 

 

3.6.2 Rozsah a metodika provedených prací 

Rozdělení prací: 

I. Přípravné práce: 

 rešeršní práce z dosavadní prozkoumanosti 

 vytýčení průzkumných prací 

II. Průzkumné práce: 

 vrtné práce 

 vzorkovací práce 

 laboratorní práce 

 terénní měření 

 nivelační měření 

 sled a řízení terénních prací 

III. Vyhodnocovací práce: 

 interpretace výsledků a vyhodnocení průzkumných prací 

 

I. Přípravné práce 

 

V rámci přípravných prací byla na základě specifikace zadavatele, archivních dokumentů a 

údajů o vrtné prozkoumanosti z databáze Geofondu ČR zpracována projektová 

dokumentace v návaznosti na zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném 

znění a vyhlášku 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických 

prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních 

loţisek, včetně naplnění nezbytných ohlašovacích a evidenčních povinností plynoucích z 

tohoto zákona pro uchazeče. 
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Pro zpracování hydrogeologického průzkumu byla poskytnuta dokumentace 

vztahující se k zájmové oblasti. Průzkumné sondy byly vytýčeny v terénu za účasti 

majitelů dotčených pozemku s ohledem na dostupnost pro vrtnou soupravu, průběh 

inţenýrských sítí a předpokládanou vypovídací hodnotu provedené sondáţe. Lokalizace 

průzkumných sond byla po realizaci odečtena z mapového podkladu. 

 

II. Geologické průzkumné práce 

 

Předmětem terénních prací v rámci průzkumu byla především realizace pěti jádrových 

vrtů. Během terénních prací byly z vrtného jádra kvalifikovaně odebírány vzorky zemin 

pro stanovení propustnosti horninového prostředí. 

 

Vrtné práce 

Průzkumné sondy byly vyhloubeny na předem vytýčených místech. Vrtné práce byly 

provedeny technologií vibračního vrtání jednoduchou jádrovnicí s průměrem 100 aţ 50 

mm. Původním záměrem bylo provést vrty do hloubky 4 m do předpokládaného horizontu 

propustných sedimentů. Celkový rozsah vrtných prací je přehledně shrnut v tabulce č. I 

(převzato z přílohy č.1) 

 

Tab. I –  rozsah prací a hloubka sond 

Sonda S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 Celkem 

Hloubka[m] 4,0 6,0 3,0 5,2 7,2 25,4 

 

Po ukončení vrtných prací a odebrání vzorků byla provedena likvidace průzkumných 

objektů dusaným záhozem vrtného profilu vytěţeným jádrem s jílovým těsněním proti 

vnikání povrchové vody. 

 

Celkem bylo odvrtáno 5 ks průzkumných vrtů o celkové metráţi 25,4 bm. 

Projektovaný rozsah metráţe (24 bm) byl překročen, protoţe hloubka uloţení propustných 

sedimentů byla na lokalitě variabilní a v některých sondách byla zastiţena aţ v sedmi 

metrech. Z tohoto důvodu byla většina sond hloubena do hlubších horizontů.  
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Vzorkovací a laboratorní práce 

Vzorkovací práce sestávaly z odběru vzorků zemin za účelem zjištění propustnosti. Vzorky 

zemin byly pouze následujícího druhu: 

 porušený (P) - o stanovení měrné hmotnosti, zrnitosti, výpočet koef. propustnosti 

z křivky 

 

Vzorky byly odebírány z litologických vrstev, důleţitých z hlediska posouzení 

vhodnosti pro vsakování, v rozsahu uvedeném v tabulce č. II (převzato z přílohy č.1) 

 

Tab. II –  rozsah vzorků pro stanovení propustnosti 

Sonda Interval Druh vzorku   Litologický typ 

S-2 4,2 – 4,5 m P Písek 

S-4 4,0 – 4,4 m P Písek 

S-5 2,5 – 3,0 m P Jíl 

 

 

Terénní měření 

Terénní měření zahrnovalo záměry hladiny podzemní vody, které byly provedeny 

elektroakustickým hladinoměrem OAL 20 s přesností ±0,5 cm. Ustálená hladina podzemní 

vody v realizovaných vrtech nebyla zaměřena. Její úroveň byla ověřena při terénní 

rekognoskaci na parcele č. 526/2 v hloubce 8,35 m pod terénem. 

 

Nivelační měření 

Pro orientační ověření spádového gradientu terénu bylo na zájmové lokalitě, v prostoru 

spádové oblasti v okolí ulice K Pile provedeno nivelační měření. K zaměření byl pouţit 

nivelační přístroj GP 20B. 

 

Sled a řízení terénních prací 

Geologické práce zahrnovaly sled a řízení terénních prací (dokumentace geologického 

profilu, stanovení intervalů vzorkování apod.).  
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III. Vyhodnocovací práce 

 

Vyhodnocovací práce zahrnovaly zpracování výsledků hydrogeologického průzkumu a 

laboratorních analýz zemin. 

 

Geologické poměry dané lokality 

Geologický profil lokality byl nově provedenými průzkumnými sondami ověřen do 

hloubky aţ 7,2 m p. t. 

 

Předkvartérní podloţí, tvořené marinními jíly, nebylo na zájmové lokalitě aktuálními 

průzkumnými pracemi zastiţeno a jeho povrch předpokládáme v úrovni okolo 20 - 25 m 

pod terénem. 

 

Nejhlubší ověřenou vrstvou byly písky glacilakustrinní písky sálského zalednění, 

které obsahují čočky a polohy hrubozrnných štěrkopísků. Jedná se převáţně o jemnozrnné 

aţ středně zrnité písky, ţlutohnědé aţ hnědorezavé barvy. Štěrkopískové vloţky jsou 

tvořeny valouny o velikosti do 3 cm a hrubozrnně písčitou mezerní hmotou. Písky jsou 

suché, místy zavlhlé a nezvodnělé. Jejich povrch se na zájmové lokalitě nachází v úrovni 

2,7 - 6,6 m pod terénem. 

 

Směrem do nadloţí byly na zájmové lokalitě ověřeny prachovité a jílovité hlíny, 

ţlutohnědé aţ hnědé barvy, místy s šedými skvrnami a smouhami. Obsah písčité frakce je 

nepravidelný a proměnlivý, místy mohou obsahovat také příměs štěrkových valounů do 2 

cm. Konzistence je převáţně tuhá, místy klesá k měkké. Mocnost této vrstvy byla ověřena 

2,3 - 6,0 m a její povrch se nachází v úrovni 0,4 - 0,6 m p. t. 

 

Nejvyšším pokryvným členem v místě zpevněných ploch jsou antropogenní naváţky 

zastoupené pravděpodobně redeponovanými hlínami a drobným písčitým štěrkem, 

zpevněnou betonovou drtí a betonovou dlaţbou nebo komunikací. V místě nezpevněných 

ploch byla ověřena 0,4 - 0,6 m mocná vrstva humózních hlín. 
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Propustnost horninového prostředí 

Pro stanovení propustnosti horninového prostředí byly v rámci průzkumných prací 

odebírány vzorky zemin. Celkem byly odebrány 3 vzorky zemin v rozsahu uvedeném výše 

v tabulce č. 2. Koeficient filtrace byl stanoven výpočtem z křivky zrnitosti.  Pro jednotlivé 

litologické typy je následující: 

 písek - K = 3.10-5 m.s-1 (mírná propustnost) 

 svrchní jíly - K = 3,5.10-9 m.s-1 (nepatrná propustnost) 

 

Jak vyplývá z uvedených hodnot svrchní vrstva jílů na zájmové lokalitě je prakticky 

nepropustná a tento ověřený horizont má charakter poloizolátoru aţ izolátoru a není pro 

vsakování vhodný. Zeminy s obdobnými parametry se naopak vyuţívají pro těsnění 

skládek hrází apod. 

 

Oproti tomu vrstva glacilakustrinních písků v podloţí nepropustných jílů je 

z hlediska hodnoty koeficientu filtrace dostatečně propustná a tedy vhodná k případnému 

vsakování. 

 

Místní šetření 

V rámci hydrogeologického posouzení a realizace terénních prací bylo provedeno několik 

rekognoskací zájmové lokality. Jednalo se o vizuální zhodnocení samotné lokality za 

„sucha“ i za deště a dále o setkání s majiteli jednotlivých nemovitostí za účelem získání 

informací o způsobu a rozsahu zaplavování jednotlivých pozemků a o likvidaci sráţkových 

vod z jednotlivých objektů. 

 

Posouzení odtokových poměrů 

Odtokové poměry sráţkových a podzemních vod na lokalitě jsou určeny komplexem 

kvartérních uloţenin. 

 

Mimo zpevněné plochy se pod vrstvou kulturních vrstev (ornice) o mocnosti cca  

0,4 - 0,6 m nachází prachovité hlíny a jíly s bází v úrovni 2,7 - 6,6 m pod terénem. 

Mocnost této vrstvy klesá směrem k severovýchodu, tj. souhlasně s úklonem terénu, obr.6. 

Níţe se vyskytuje vrstva nezvodněných sálských písků s vloţkami štěrkových poloh. 



29 

 

Povrch této vrstvy je nerovný, nezávislý na konfiguraci terénu a relativní výškový rozdíl 

povrchu této vrstvy kolísá v rozmezí aţ 3 m.  

 

Při běţných sráţkách bude docházet k infiltraci vody do humózního horizontu a přes 

plochy zpevněné do propustných vrstev naváţek a následně k odparu většinového podílu 

vody v důsledku evapotranspiračních procesů. Zbylá část vody bude mělkým 

hypodermickým odtokem transportována zejména gravitací směrem po úklonu 

nepropustného podloţí. Při vyšších sráţkách a následné saturaci připovrchových vrstev 

vodou, bude voda odtékat gravitačně po povrchu, coţ bylo ověřeno při rekognoskaci 

lokality v průběhu sráţek. Celý posudek s fotodokumentací viz příloha č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6 – Izolinie povrchu terénu z nivelačních měření 
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4. Průvodní zpráva 

 

 

4.1 Identifikační údaje stavby 

 

 Druh stavby     Kanalizace 

 Katastrální území:    Polanka nad Odrou 

 Kraj:      Moravskoslezský 

 Odvětví:     Vodní hospodářství 

 Charakter stavby:    Inţenýrská stavba nevýrobní 

 Ulice:      K Pile 

 Délka trasy:     700 m 

 Dotčené parcely:    644/4, 644/1, 644/6, 530/9, 526/2, 

                          524/3,  522/2, 508/2, 508/1, 3185/1, 

       534/2 

 

4.2 Údaje o dosavadním využití území 

 

V průběhu zpracování dokumentace pro územní řízení bude proveden výběr staveniště. 

Trasy jednotlivých kanalizačních stok byly projednány jak s majiteli stavbou dotčených 

pozemku, tak se správci jednotlivých inţenýrských sítí a ostatními orgány a organizacemi 

státní správy. Navrţené umístění stavby je tedy výsledkem kompromisu, který respektuje 

poţadavky jednotlivých účastníků řízení a podmínky realizace stavby [12]. 
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5. Technická zpráva 

 

 

5.1. Popis zájmové oblasti 

 

5.1.1 Stávající stav 

Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, v katastrálním území Polanka nad 

Odrou, číslo k. ú. 725081. Konkrétně se jedná o spádovou oblast v okolí ulice K Pile. 

Terén lokality je mírně svaţitý, s nadmořskou výškou v úrovni cca 250 aţ 260 m n. m. 

Ulice K Pile má délku přibliţně 700m, v blízkosti se nachází dostatek zeleně a rozsáhlé 

vodní plochy. Konkrétně se jedná o Pastevní rybník a Polárkový rybník. V územním plánu 

je tato lokalita označena, jako území pro individuální bydlení, převaţuje zde dvoupodlaţní 

zástavba. V zájmové oblasti jsou vedeny inţenýrské sítě a to: 

 

 Vodovod – OVAK 

 Plynovod – RWE 

 Venkovní vzdušné silové vedení – ČEZ 

 Sdělovací kabely – O2 

 

5.1.2 Požadavky na architektonické a urbanistické řešení 

Na stavbu nejsou z architektonického hlediska kladeny ţádné poţadavky, neboť se jedná o 

stavbu podzemního charakteru a z tohoto důvodu není třeba předmětnou stavbu posuzovat 

z hlediska urbanistického a architektonického ve vazbě na zastavěnost území. 

 

5.1.3 Vodovodní řad 

V jiţní části zájmové lokality se nachází vodovodní řad DN 80 PVC, který je po délce 390 

m severním směrem redukován na DN 150 PVC. Vodovodní řád je ve vlastnictví 

společnosti OVaK, a.s. Hloubka uloţení je přibliţně 1,2 m pod povrchem. Dodrţení 

poţadovaných minimálních vzdálenosti je dáno prostorovou normou ČSN 73 6005. 

Vyjádření společnosti OVaK, viz  příloha č.2 
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5.1.4 Plynovod 

Daným územím je veden plynovod STL PE 63, který je ve vlastnictví společnosti RWE 

Energie, a.s., hloubka uloţení je přibliţně 1m pod povrchem. Dodrţení poţadovaných 

minimálních vzdálenosti je dáno prostorovou normou ČSN 73 6005. Vyjádření společnosti 

RWE, viz  příloha č.3 

 

5.1.5 Elektrická energie 

Vlastníkem sítě je ČEZ distribuce, a.s. Jedná se o nadzemní vzdušné vedení NN do 1 kV. 

Dodrţení poţadovaných minimálních vzdálenosti je dáno prostorovou normou ČSN 73 

6005. Vyjádření společnosti ČEZ, viz  příloha č.4 

 

5.1.6 Sdělovací kabely 

Zájmovým územím jsou vedeny sdělovací kabely od společnosti telefonika O2, jedná se o 

vedení vzdušné. Dodrţení poţadovaných minimálních vzdálenosti je dáno prostorovou 

normou ČSN 73 6005. Vyjádření společnosti O2, viz  příloha č.5 

 

5.2 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na infrastrukturu 

 

5.2.1 Provedené průzkumy 

Sítě technického vybavení 

V rámci výstavby kanalizace byl proveden průzkum sítí technického vybavení. Vyjádření 

jednotlivých správců jsou uvedena v přílohách č. 2-5. 

 

Posouzení geologických a hydrogeologických poměrů 

V průběhu projektové přípravy byl proveden podrobný inţenýrsko – geologický a 

hydrogeologický průzkum staveniště, viz  příloha č. 1. 

 

5.2.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Po dobu výstavby 

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

stávající místní komunikace. S ohledem na prostorové moţnosti staveniště výstavba 

kanalizace si vyţádá částečné uzávěry stávajících místních komunikací. Úprava dopravní 

situace musí být řádně označena svislými dopravními značkami, pracovní pruh označen 
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červenobíle pruhovanými zábranami, které budou za sníţené viditelnosti dostatečně 

osvětleny. Po dobu výstavby musí být přes staveniště umoţněn průjezd vozidlům 

záchranné sluţby, poţární ochrany a trvale bydlícím občanům. Přes staveniště musí být 

zajištěna průchodnost pro pěší [13]. 

 

Během provozování 

Jedná se o výstavbu kanalizace. Příjezd ke vstupním šachtám pro účely kontroly a údrţby 

je zajištěn po stávajícím komunikačním systému v obci. 

 

5.3 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o 

vodovodech a kanalizacích) a prováděcí vyhláškou 428/2001 Sb. v platném znění ve znění 

pozdějších předpisů a je v souladu s obecnými poţadavky na výstavbu. 

Veškeré trvalé i dočasné práce budou splňovat poţadavky příslušných zákonu a předpisů 

platných v České republice včetně: 

(a) ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 

(b) předpisu pro dodávku elektřiny a elektrické instalace 

(c) předpisu pro dodávku vody a s ní spojené instalace 

(d) nakládání s odpadními vodami a jejich čištění 

(e) nakládání s odpadem vzniklým stavební činností [14]  

 

Kdekoliv je uvedena zmínka o normách a předpisech, které se vztahují na dodávaný 

materiál a výrobky nebo na provádění prací a jejich odzkoušení, je povinností pouţít jejich 

současné nebo opravené znění. Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, ţe 

zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu neţ uvedené normy a zákony a budou akceptovány 

pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede zástupce investora stavby, a který 

musí jejich pouţití písemně schválit. 
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6. Souhrnná technická zpráva 

 

 

6.1 Jednotná kanalizace gravitační  

 

V první variantě návrhu byl zvolen návrh v podobě jednotné kanalizace, která je dosud 

nejvíce uţívaný kanalizační systém, který řeší odvodnění území společným odváděním 

odpadních a sráţkových vod na ČOV. 

 

6.1.1 Výkopové práce 

Výkop je nutno vyhloubit tak, aby byl dodrţen předepsaný spád (4%) a tím i hloubka dna 

kanalizace. Stěny výkopu musí mít zkosení odpovídající soudrţnosti zeminy nebo musí být 

odborně podepřeny paţením. Rýhy se svislými stěnami, které nejsou vykopány v rostlé 

půdě, se musí v kaţdém případě opatřit paţením v případě, ţe hloubka výkopu je větší neţ 

1,25 m. Na obou krajích svislé rýhy nebo rýhy se šikmými stěnami je nutno nechat 

minimálně 50 cm široký ochranný pás. Nemůţe-li se šířka ochranného pásu dodrţet z 

důvodu nedostatku místa, je nutno uskutečnit dodatečná opatření, jako např. zesílení paţení 

v horní části výkopu, zesílení rozpěr apod.  

 

Šířka výkopu 

Řeší se v návaznosti na podmínky statického posouzení. Nejlepší je co nejuţší, protoţe 

rostlý terén podepře potrubí nejlépe (norma ovšem pamatuje na bezpečnou a přesnou práci, 

coţ výkop rozšíří minimálně na DN + 40 cm, běţně ovšem více). Přílišné sníţení 

neumoţní hutnit po stranách trubky a „úspora“ se většinou projeví v neţádoucí deformaci 

trubky. 

 

Společnost Wavin s.r.o. doporučuje stanovit minimální šířku výkopu dle 

následujících pravidel:  

a) Šířka výkopu ve výši spodní hrany potrubí musí být u trubek s vnějším 

průměrem (DN) do 200 mm minimálně 70 cm  

b) Pro potrubí s vnějším průměrem (DN) od 200 do 315 mm je nutné, aby byla 
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zachována vzdálenost mezi stěnou výkopu a stěnou potrubí ve výši jeho spodní 

hrany minimálně 25 cm  

c) Pro potrubí s vnějším průměrem (DN) od 315 do 700 mm je nutné, aby byla 

zachována vzdálenost mezi stěnou výkopu a stěnou potrubí ve výši jeho spodní 

hrany minimálně 30 cm[15].  

 

Dno výkopu 

Je nutné ověřit, je-li dno výkopu dostatečně zhutněno (přirozené zhutnění okolní zeminy 

vzniklé mnohaletým usazováním). Toto zhutnění musí odpovídat hodnotě min. 88 % 

Standardní Proctorovy hustoty. Pokud je tato hodnota niţší (např. z důvodu naváţky 

zeminy, ve které se dodatečně zhotovuje výkop), je nutné toto dno výkopu zhutnit na 

poţadovanou hodnotu („Zóna podsypu – PZ“), jinak hrozí nebezpečí vzniku podélné a 

příčné deformace uloţeného potrubí. Hutnění dna výkopu se provede za pomocí hutnících 

mechanismů[15].  

 

Pískové lože 

Zhotoví se pískové loţe na dně výkopu („Pískové loţe – PL“) a řádně se vyrovná do 

poţadované nivelety (identické s předepsaným spádem potrubí). Výška tohoto pískového 

loţe musí být minimálně 10 cm + 1/10 vnějšího průměru potrubí v cm. V pískovém loţi 

nesmí být přítomny ţádné ostré předměty či kameny (pro zhotovení loţe je moţné pouţít 

výkopový materiál v případě, ţe struktura okolní zeminy, ve které se provádí výkop, je 

svým charakterem podobná písku – písčitý jíl, popř. jílovitý písek, obecně nesoudrţný 

materiál). 

 

Maximální povolená velikost zrna v pískovém loţi nesmí překročit hodnoty:  

a) 10 % vnějšího průměru v cm (pro potrubí DN 100 aţ DN 200)  

b) 6 % vnějšího průměru v cm (pro potrubí DN 250 aţ DN 400)  

c) 4 % vnějšího průměru v cm (pro potrubí DN 500 aţ DN 550)  

 

Úhel uloţení α má být větší neţ 90°. Trubky musí na terénu leţet v celé délce, je 

nutné zabránit vzniku bodových styků, např. na výčnělcích horniny. 
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Obsyp potrubí a hutnění 

Potrubí postupně obsypeme pískem („Zóna obsypu – OZ“) popř. materiálem bez kamenů 

(zrnitost částic můţe být max. 5 % vnějšího průměru pouţitého potrubí), který je svým 

charakterem obdobný písku do výše jednotlivých vrstev:  

a) max. 5 cm u potrubí s vnějším průměrem do 125 mm včetně  

b) max. 10 cm u potrubí s vnějším průměrem od 160 do 200 mm  

c) max. 15 cm u potrubí s vnějším průměrem od 250 do 600 mm  

 

Hutnění se provádí vţdy po obou stranách trubky. Hutní se ručně, noţním dusáním 

nebo lehkými strojními dusadly tak, abychom dosáhli stupně zhutnění:  

 

a) pro plochy bez zatíţení („Zelená zóna“)  

 u nesoudrţných půd 88 % Proctorovy hustoty  

 u soudrţných půd 85 % Proctorovy hustoty  

 

b) pro plochy se zatíţením typu LKW 12  

 u nesoudrţných půd 90 % Proctorovy hustoty  

 u soudrţných půd 87 % Proctorovy hustoty  

c) pro plochy se zatíţením typu SLW 30  

 u nesoudrţných půd 92 % Proctorovy hustoty  

 u soudrţných půd 89 % Proctorovy hustoty  

d) pro plochy se zatíţením typu SLW 60  

 u nesoudrţných půd 95 % Proctorovy hustoty  

 u soudrţných půd 92 % Proctorovy hustoty  

 

Postupné obsypávání a hutnění vrstev se provádí tímto způsobem a s tímto 

materiálem aţ do výše min. 30 cm nad vrchol potrubí („Zóna překrytí – ZP“). V celé zóně 

obsypu i v zóně překrytí se nehutní nad vrcholem potrubí[15].  

 

Zásyp potrubí a hutnění 

Jakmile dosáhneme vrcholu „Zóny překrytí“, je moţno pro zhotovení zásypu pouţít jiţ 

výkopový materiál, jehoţ zrnitost není omezena. Je ovšem dobré pouţít takový materiál, 
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který je moţno bez potíţí zhutnit – přednostně hrubozrnný materiál nebo materiál se 

smíšeným zrnem. Jestliţe je zaručeno pečlivé zhutnění a jestliţe to přinese ekonomické 

přednosti, smí se při dodrţení určitého obsahu vody v tomto materiálu pouţít i materiál s 

vazným zrnem nebo jemnozrnný materiál. Zásyp provedeme rovněţ aţ do výše min. 30 cm 

nad vrchol „Zóny překrytí“. Hutnění se nadále provádí výše popsaným způsobem. V této 

fázi však jiţ lze provádět zásyp a hutnění po vrstvách, jejichţ výšky jsou obecně větší, neţ 

jaké jsou povoleny u procesu obsypu -  max. 20 cm u potrubí s vnějším průměrem od 250 

do 600 mm. Po dosaţení tzv. „Bezpečnostní zóny – BZ“ se provede hutnění pomocí 

středních a posléze i těţkých pěchovacích mechanismů (pěchovačky s výbušným motorem 

nad 100 kg, deskové vibrátory s hmotností nad 100 kg apod.) [15].  

 

Měření příčné deformace potrubí 

Po ukončení instalace se provede měření příčné deformace potrubí. Tato deformace nemá 

překročit hodnotu 6 % (měření se provádí v časovém úseku 1 aţ 3 měsíce po ukončení 

instalace potrubí). Další měření deformace se provádí po 2 letech. Pokud tato deformace 

nepřesáhne hodnotu 10 %, je instalace zcela v pořádku [15].  

 

Zkouška vodotěsnosti 

Na závěr provedeme zkoušku vodotěsnosti systému. Zkoušku provedeme na potrubí, které 

kvůli statickému zabezpečení částečně zasypeme zeminou tak, aby spoje potrubí byly 

viditelné. Tento zásyp musí být zhutněn (je moţno vyuţít zásypu, který se pouţívá pro 

fixaci potrubí proti vertikálnímu a horizontálnímu pohybu). Před zkouškou uzavřeme 

veškeré otvory a zátky zajistíme proti vytlačení. V nejvyšším bodě potrubí umístíme 

odvzdušňovací prvek.. Na ţádném místě potrubí by neměl být tlak niţší neţ 0,03 MPa. 

Potrubí naplníme vodou tak, aby mohl uniknout vzduch, po naplnění necháme vodní náplň 

ustálit po dobu jedné hodiny a po uplynutí této doby provedeme měření úbytku vody v 

potrubí. Kanalizační řád je vyhovující, pokud do doby 15 minut nedojde ke ztrátě vody 

přesahující 2 litry na 100 m
2 

omočené vnitřní plochy [15]. 

 

6.1.2 Návrh hlavní jednotné gravitační stoky (A.1) 

Hlavní stoka je zaústěná do stávající šachty (SŠ), která se nachází na stávajícím 

kanalizačním řadu DN 1000, na ulici 1. Května, která je vedena pod komunikací. Výška 
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terénu činí 218,00 m.n.m, kóta dna šachty je 215,15 m.n.m. Zaústění navrţené stoky do 

stávajícího řadu je tedy v hloubce 2,85 m pod terénem. Základní systém je ten, ţe odpadní 

vody, ať uţ dešťové či splaškové jsou odváděny společným potrubím z daného území 

samospádem. Celková délka trasy je 612 m. Výškově je kanalizační stoka navrţena tak, 

aby splňovaly podmínky kříţení s ostatními inţenýrskými sítěmi a jejich přípojkami dle 

ČSN 73 6005 a zároveň, aby umoţnila gravitační připojení nemovitostí v trase. Na trase je 

navrţeno 17 šachet na základě dodrţení povolených vzdálenosti mezi jednotlivými stokami 

(max. 50m). Situačně jsou stoky umístěny v komunikaci. Podrobný výpis šachet na hlavní 

jednotné stoce A.1, je uveden v tabulce č. III- viz příloha č.13. 

 

Z tabulky je patrné, ţe největší hloubka výkopu (4,61m) se nachází v nejvyšším bodě 

trasy coţ je 220, 74 m.n.m. Nejkomplikovanější časti je severozápadní úsek kanalizace 

z důvodu dobového úzkého uličního prostoru, při realizaci je potřebná spolupráce se 

správci jednotlivých sítí a řádné vytyčení stávajících sítí. Ochranné pásma jednotlivých sítí 

jsou dodrţena dle minimálních vzdáleností prostorové normy. Kanalizace je provedena 

v jednotném sklonu 4‰. Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 500 o celkové kapacitě 

350,02 l/s. Průtočnost je stanovena na základě Colebrookova vzorce výpočtového v 

softwaru Winplan, která má hodnotu 1,78 m/s. 

 

6.1.3 Návrh  I. větev jednotné gravitační stoky (A.2) 

Větev A.2 je navrţena v celkové délce 54m. Její počátek je napojen do hlavní stoky A.1 

v šachtě Š8 v hloubce 216,13m.m.n. Na trase se nachází 4 šachty (Š8 - Š21), které jsou 

umístěny  ve středu komunikace. Vzdálenost šachty Š8 - Š18 činí 17m, šachta Š18 – Š19 

má vzájemnou vzdálenost 9m, šachta Š19 – Š20 pak vzdálenost 13m a konečně poslední 

vzdálenost mezi šachtami Š20 – Š21 je 15m. Podrobný výpis šachet na I. větvi jednotné 

gravitační stoky A.2, je uveden v  tabulce č. IV- viz příloha č.13. 

 

Bod napojení do hlavní stoky A.1, musí být zachován, čili hloubka výkopu je totoţná 

(4,61m) a nachází se tedy v nejvyšším bodě trasy coţ je 220, 74 m.n.m. Při realizaci je 

potřebná spolupráce se správci jednotlivých sítí a řádné vytyčení stávajících sítí. Ochranné 

pásma jednotlivých sítí jsou dodrţena dle minimálních vzdáleností prostorové normy. 

Kanalizace je provedena v jednotném sklonu 30‰. Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 

300 o celkové kapacitě 273,40 l/s. Průtočnost je stanovena na základě Colebrookova 
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vzorce výpočtového v softwaru Winplan, která má hodnotu 3,87 m/s. 

 

6.1.4 Návrh II. větev jednotné gravitační stoky (A.3) 

Větev A.3 je navrţena v celkové délce 30m. Její počátek je napojen do hlavní stoky A.1 

v šachtě Š9 v hloubce 216,29m.m.n. Vzdálenost mezi šachtou Š9 – Š22 je 30m. Podrobný 

výpis šachet na II. větvi jednotné gravitační stoky A.3, je uveden v tabulce č. V, viz  

příloha č.13. 

 

Bod napojení do hlavní stoky A.1, musí být zachován, čili hloubka výkopu je totoţná 

(3,91m) a nachází se tedy v bodě trasy 220, 20 m.n.m. Při realizaci je potřebná spolupráce 

se správci jednotlivých sítí a řádné vytyčení stávajících sítí. Ochranné pásma jednotlivých 

sítí jsou dodrţena dle minimálních vzdáleností prostorové normy. Kanalizace je provedena 

v jednotném sklonu 30‰. Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 300 o celkové kapacitě 

273,40 l/s. Průtočnost je stanovena na základě Colebrookova vzorce výpočtového v 

softwaru Winplan, která má hodnotu 3,87 m/s. 

 

6.1.5 Klady a zápory jednotné kanalizace 

Klady jednotné kanalizace 

 společné vedení splaškových a sráţkových vod 

 jedna kanalizace v ulici 

 ekonomické hodnocení – investiční náklady   

 

Zápory jednotné kanalizace 

 velké profily 

 do ČOV sou přiváděny ředěné odpadní vody 

 nutnost předčištění oddělených vod 

 

6.2 Oddílná kanalizace gravitační  

 

Zajišťuje odvodnění území samostatným vedením splaškových a sráţkových vod. 

Splaškové vody jsou odváděny na ČOV, sráţkové vody do recipientu. Z hlediska ochrany 

vodního toku i z hlediska provozu ČOV se jedná o vhodnější řešení a je účelné ji 
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preferovat. 

 

6.2.1 Návrh hlavní splaškové gravitační stoky (B.1) 

Hlavní stoka je zaústěná do stávající šachty (SŠ), která se nachází na stávajícím 

kanalizačním řadu DN 1000, na ulici 1. Května, která je vedena pod komunikací. Výška 

terénu činí 218,00 m.n.m, kóta dna šachty je 215,15 m.n.m. Zaústění navrţené stoky do 

stávajícího řadu je tedy v hloubce 2,85m pod terénem. Základní systém je ten, ţe splaškové 

vody jsou odváděny potrubím z daného území samospádem. Celková délka trasy je 612 m. 

Výškově je kanalizační stoka navrţena tak, aby splňovaly podmínky kříţení s ostatními 

inţenýrskými sítěmi a jejich přípojkami dle ČSN 736005 a zároveň, aby umoţnila 

gravitační připojení nemovitostí v trase. Na trase je navrţeno 17 šachet na 

základě dodrţení povolených vzdálenosti mezi jednotlivými stokami (max. 50m). Situačně 

jsou stoky umístěny v komunikaci. Podrobný výpis šachet na hlavní splaškové gravitační 

stoce B.1,  je uveden v tabulce č. VI, viz  příloha č.13. 

 

Z tabulky je patrno, ţe se největší hloubka výkopu (4,61m)  nachází v nejvyšším 

bodě trasy coţ je 220, 74 m.n.m. Nejkomplikovanější časti je severozápadní úsek 

kanalizace z důvodu dobového úzkého uličního prostoru, při realizaci je potřebná 

spolupráce se správci jednotlivých sítí a řádné vytyčení stávajících sítí. Ochranné pásma 

jednotlivých sítí jsou dodrţena dle minimálních vzdáleností prostorové normy. Kanalizace 

je provedena v jednotném sklonu 4‰. Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 300 o 

celkové kapacitě 90,34 l/s. Průtočnost je stanovena na základě Colebrookova vzorce 

výpočtového v softwaru Winplan, která má hodnotu 1,28 m/s. 

   

6.2.2 Návrh I. větev splaškové gravitační stoky (B.2) 

Větev B.2 je navrţena v celkové délce 54m. Její počátek je napojen do hlavní stoky B.1 

v šachtě Š8 v hloubce 216,13m.m.n. Na trase se nachází 4 šachty (Š8 - Š21), které jsou 

umístěny  ve středu komunikace. Vzdálenost šachty Š8 - Š18 činí 17m, šachta Š18 – Š19 

má vzájemnou vzdálenost 9m, šachta Š19 – Š20 pak vzdálenost 13m a konečně poslední 

vzdálenost mezi šachtami Š20 – Š21 je 15m. Podrobný výpis šachet na I. větvi splaškové 

gravitační stoky B.2, je uveden v  tabulce č. VII, viz  příloha č.13. 

 

Bod napojení do hlavní stoky B.1, musí být zachován, čili hloubka výkopu je totoţná 
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(4,61m) a nachází se tedy v nejvyšším bodě trasy coţ je 220, 74 m.n.m. Při realizaci je 

potřebná spolupráce se správci jednotlivých sítí a řádné vytyčení stávajících sítí. Ochranné 

pásma jednotlivých sítí jsou dodrţena dle minimálních vzdáleností prostorové normy. 

Kanalizace je provedena v jednotném sklonu 30‰. Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 

300 o celkové kapacitě 273,40 l/s. Průtočnost je stanovena na základě Colebrookova 

vzorce výpočtového v softwaru Winplan, která má hodnotu 3,87 m/s. 

 

6.2.3Návrh  II. větev splaškové gravitační stoky (B.3) 

Větev B.3 je navrţena v celkové délce 30m. Její počátek je napojen do hlavní stoky A.1 

v šachtě Š9 v hloubce 216,29m.m.n. Vzdálenost mezi šachtou Š9 – Š22 je 30m. Podrobný 

výpis šachet na II. větvi splaškové gravitační stoky B.3, je uveden v tabulce č. VIII, viz 

příloha č.13. 

 

Bod napojení do hlavní stoky B.1, musí být zachován, čili hloubka výkopu je totoţná 

(3,91m) a nachází se tedy v bodě trasy 220, 20 m.n.m. Při realizaci je potřebná spolupráce 

se správci jednotlivých sítí a řádné vytyčení stávajících sítí. Ochranné pásma jednotlivých 

sítí jsou dodrţena dle minimálních vzdáleností prostorové normy. Kanalizace je provedena 

v jednotném sklonu 30‰. Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 300 o celkové kapacitě 

273,40 l/s. Průtočnost je stanovena na základě Colebrookova vzorce výpočtového v 

softwaru Winplan, která má hodnotu 3,87 m/s. 

 

6.2.4  Návrh odvádění dešťových vod z území 

Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, ţe dané území je specifické vysokým podílem 

nepropustných zemin (jíly). Voda dopadající za dešťové situace na povrch povodí nemůţe 

přirozeně infiltrovat do kolektoru podzemních vod. Rovněţ úroveň evapotranspirace 

(výparu) je oproti přirozeným podmínkám sníţena. Větší část objemu dešťové vody odtéká 

po povrchu. Vedle objemu je podstatná i rychlost povrchového odtoku, která se projevuje 

sníţenou schopností transformace kulminačního průtoku. 

 

Způsob odvodnění je proveden dvojím způsobem a to pomocí otevřených rigolů a 

pomocí dešťové kanalizace. 
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Otevřené rigoly 

Rigoly jsou otevřená odvodňovací zařízení s největší hloubkou 0,30 m. Nejmenší dovolený 

podélný sklon je 0,5 %, v obtíţných podmínkách 0,3 %. V jiţní části území se nachází 

otevřené rigoly, které jsou v součastné době nefunkční z důvodu nepravidelné údrţby. 

Rigoly jsou zarostlé a stojí v nich voda. Je třeba je vyčistit, aby mohly opět plnit svou 

funkci. Rigoly jsou vedeny po obou stranách podél silnice s tím, ţe pravý rigol je ukončen 

po délce 154m a v tomto místě je vybudován propustek DN 400 beton, jeho začátek je 

umístěn ve výšce terénu 218, 28 m.n.m. a konečný bod je pak ve výšce  

218, 22 m.n.m. Voda je poté odváděna levým rigolem a po délce 156 m od propustku je 

vypuštěna do travnaté plochy. 

 

 Severozápadní část území je odvodněna pomocí dešťové kanalizace. Dešťová 

kanalizace se skládá ze dvou větví D.1 a D.2. 

 

Hlavní dešťová kanalizace D.1 

Hlavní dešťová kanalizace je navrţena v celkové délce 250,9 m se sklonem 3‰. Na trase 

je navrţeno 8 šachet (ŠD1 – ŠD8). Dešťové vody jsou touto kanalizací odváděny do 

místního recipientu. Podrobný výpis šachet na hlavní dešťové stoce D.1, je uveden 

v tabulce č. IX, viz  příloha č.13. 

 

Při realizaci je potřebná spolupráce se správci jednotlivých sítí a řádné vytyčení 

stávajících sítí. Ochranné pásma jednotlivých sítí jsou dodrţena dle minimálních 

vzdáleností prostorové normy. Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 300 o celkové 

kapacitě 77,07 l/s. Průtočnost je stanovena na základě Colebrookova vzorce výpočtového v 

softwaru Winplan, která má hodnotu 1,09 m/s. 

 

Větev dešťové kanalizace D.2 

Větev D.2 je napojena do hlavní kanalizace D.1 v šachtě ŠD4, kóta dna potrubí činí 

216,00m.n.m. Celkové délka této kanalizace je 112 m se sklonem 20‰. Na trase jsou 

vybudovány 4 šachty (ŠD4  - ŠD11). Podrobný výpis šachet na I. větvi dešťové stoky D.2, 

je uveden v tabulce č. X, viz  příloha č.13. 
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Při realizaci je potřebná spolupráce se správci jednotlivých sítí a řádné vytyčení 

stávajících sítí. Ochranné pásma jednotlivých sítí jsou dodrţena dle minimálních 

vzdáleností prostorové normy. Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 300 o celkové 

kapacitě 218,96 l/s. Průtočnost je stanovena na základě Colebrookova vzorce výpočteného 

v softwaru Winplan, která má hodnotu 3,10 m/s. 

 

6.2.5  Klady a zápory oddílné kanalizace 

Klady oddílné kanalizace 

 separátní vedení splaškových a sráţkových vod, sráţkové vody nejsou znečištěny 

smíšením s odpadními vodami a neuniká znečištění do vodních toků 

 ekonomické hodnocení – investiční náklady 

 sráţkové vody se odvádí nejkratší cestou do místních vodních toků 

 

Zápory oddílné kanalizace 

 dvě stoky v ulici => prostorové nároky 

 stoky je nutné vést ve dvou výškových úrovních a různých trasách 

 komplikace při napojování přípojek 

 

6.3 Oddílná kanalizace tlaková splašková a gravitační dešťová  

 

Jako třetí varianta byla zvolená oddílná kanalizace a to tlaková kanalizace pro čerpání 

splaškových vod a gravitační kanalizace dešťová pro odvod sráţkových vod. 

 

6.3.1 Návrh hlavní tlakové stoky (T.1) 

Napojení tlakové kanalizace na stávající kanalizační řád DN 1000 je provedeno v ulici 1. 

Května, výška terénu činí 218,00 m.n.m, kóta dna potrubí je 215,15 m.n.m. Tlaková 

kanalizace je tedy na stávající řad napojena v hloubce 2,85m pod terénem. Celková délka 

hlavní tlakové stoky má délku 607, 96 m. Na hlavní tlakové stoce se vyskytuje 13 zlomů 

zakreslených v příslušném řezu a dále je na hlavní stoku napojeno pomocí kanalizační 

přípojky 22 stávajících objektů. Na kaţdé přípojce je osazena čerpací šachta, která pomocí 

řídící jednotky odčerpává splašky přes tlakovou soustavu do stávající kanalizace 

gravitační.  Tlaková kanalizace se skládá z profilu DN 80 PE a DN 150 PE. Rozdílnost 

profilu byla zvolena na základě výpočtů z důvodu rozdílného průtoku v jednotlivých 
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časových úsecích a dále z důvodu přerušení dodávky elektrické energie, kdy jsou splašky 

kumulovány do čerpací šachty a po obnovení dodávky elektrické energie a následném 

čerpaní všech šachet součastně (100% stav vytíţení soustavy) by došlo k přetíţení 

soustavy. Nejkomplikovanější časti je severozápadní úsek kanalizace z důvodu dobového 

úzkého uličního prostoru, který kladl důraz zpravidla na zástavbu a nikoliv na rozmístění 

inţenýrských sítí. Ochranné pásma jednotlivých sítí jsou dodrţena dle minimálních 

vzdáleností prostorové normy. Místa kříţení inţenýrských sítí jsou znázorněna 

v příslušných výkresech.   

 

V jiţní části území je jiţ dostatečný manipulační prostor pro vedení inţenýrských 

sítí, kanalizace je zde vedena přibliţně středem komunikace. 

 

Na nejvyšším místě tlakové soustavy je umístěn vzdušník, v nejniţším místě je pak 

umístěn kalník. 

 

6.3.2 Příslušenství tlakové kanalizace 

Vzdušníky pro výtlačné kanalizace 

Vzdušníky jsou navrţeny k odvádění nahromaděného vzduchu a plynu ve výtlačných 

kanalizačních potrubích. V návrhu je pouţit jednofunkční vzdušník pro  malý průtok 5 

m
3
.s

-1
, který chrání potrubí odváděním nahromaděného vzduchu a plynu v nejvyšším bodě 

za provozu kanalizačního výtlaku. Maximální provozní tlak je 10 bar. Schéma vzdušníku 

je znázorněno v příloze č. 5 

 

Kalníky pro tlakovou kanalizaci 

Kalníky jsou ocelové válcové nádoby určené k odpouštění nečistot a kalů. Ve spodním dně 

je odkalení. Na objednávku mohou být vyrobeny pro různé provozní tlaky a teploty. 

Schéma kalníku je znázorněno v příloze č. 6 

 

Čerpací stanice 

Čerpací stanice je vhodná k čerpání běţných splaškových odpadních vod do systému 

veřejné tlakové kanalizace, nebo k přečerpávání odpadních vod do výše poloţené 

gravitační kanalizace. Čerpací stanice je v souladu s EN 12050-1. 
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Čerpací stanice se skládá ze samonosné dvouplášťové   plastové akumulační jímky 

vystrojené spouštěcím zařízením pro čerpadlo, zpětným ventilem s koulí a plastovým 

kulovým kohoutem. Plastová jímka je zvenku korugovaná, uvnitř hladká. Má kruhový 

půdorys o vnějším průměru 1000 mm. Jímka je opatřena plastovou vstupní šachtou o 

vnějším průměru 600 mm zakrytou plastovým poklopem. Výška akumulační části jímky je 

1 500 mm. Výška vstupní šachty je 500 mm. Umístění a profil hrdla se provádí podle 

poţadavku odběratele. Součástí je PVC chránička pro kabel čerpadla a plovákových 

spínačů. Vně jímky je výtlačné potrubí zakončeno plastovou spojkou pro připojení tlakové 

přípojky.  

 

Technologické zařízení zahrnuje čerpadlo a ovládání. Tlaková kanalizace 

PRESSKAN
®
 vyuţívá těchto čerpadel: 1 1/4'' NP - 01 (Q = 0,7 l/s, max. H = 100 m, P = 

1,5 kW, U = 400 V) . Čerpadla jsou vybavena řezacím zařízením. Motor čerpadla je 

chráněn vestavěnou tepelnou ochranou. V případě potřeby lze čerpadlo z  jímky snadno 

vyjmout pouhým vytaţením po vodící trubce.  Do jímky není nutné vstupovat [16]. 

Čerpadlo je znázorněno v příloze č. 7 

 

Ovládací automatika 

Tlaková kanalizace PRESSKAN
®
 vyuţívá ovládací automatiku THS s přípojným napětím 

230 V a 400 V. Automatika má optickou signalizaci provozu čerpadla, poruchových stavů 

a zda je pod napětím. Nadstandardně lze vybavit proudovým chráničem typu G, 

počítadlem provozních motohodin (pro orientační výpočet spotřeby vody), popř. je moţno 

doplnit externí signalizaci (např. akustickou, optickou, bezdrátový přenos). Součástí 

ovládání jsou dvouplášťové plovákové spínače [17]. 

Instalace plastové jímky 

Jímku uloţíme na pískový podsyp. Naplní se vodou a zkontroluje se těsnost. Pokud je vše 

v pořádku, obsype se zeminou. Současně k jímce připojíme výtlačné a přítokové potrubí. 

K jímce přivedeme el. přípojku - kabelem CYKY 5 x 2,5 (1,5) mm ( 400 V). U jímky se 

ponechá volný konec kabelu – cca 1,5 m. V místě napojení kabelu na domovní 

elektroinstalaci se osadí proudový chránič 30 mA a jistič 3 x 16A. 
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Po dokončení stavební přípravy se provede finální montáţ čerpadla a ovládání a 

čerpací stanici uvedeme do provozu.  

 

Obsluha a údrţba čerpací šachty je nutná pro zajištění bezpečného a spolehlivého 

provozu čerpadla. Je nezbytné pravidelně kontrolovat přítomnost nečistot v odpadní vodě. 

Ty, které by mohly způsobit ucpání, zablokování čerpadla nebo nesprávnou funkci 

ovládacího zařízení, je nutné odstranit. Doporučuje se 1x za půl roku provést kontrolu 

vzdušníku a proudem čisté vody ostříknout veškeré zařízení vně nádrţe. V případě 

poškození vzdušníku či nadměrného nánosu mastnoty a nečistot na ovládací automatice, je 

potřeba kontaktovat odbornou firmu, aby se předešlo nesprávné funkci čerpacího zařízení. 

Nedoporučuje se vstupovat do prostoru nádrţe z důvodů vlastního bezpečí a eventuelního 

poškození jednotlivých částí. Zjistí-li se při provozu na elektrickém zařízení nebo čerpadle 

závada, musí se čerpací soustrojí ihned vypnout. Jakákoliv manipulace a oprava čerpacího 

soustrojí se doporučuje provést odbornou firmou.  

 

6.3.3 Výhody čerpací šachty: 

Nízké náklady na provoz a údrţbu 

Čerpadla jsou navrhována a vyráběna individuelně s ohledem na poţadovaný průtok a 

výtlačnou výšku, tak aby bylo dosaţeno maximální účinnosti a minimální spotřeby el. 

energie. Z hlediska údrţby je výhodná malá plocha čerpací šachty v hladině. Je vyloučeno 

 tvoření sedimentů nebo plovoucí tukové nebo kalové „deky“. Konstrukce oběţného-

šroubového kola umoţňuje bezproblémové čerpání i kritických látek. Před čerpadly 

nemusí být  česlové koše.  

 

Provoz bez hygienických a technologických závad 

Velmi krátká doba zdrţení odpadní vody v čerpací šachtě nedovolí zahnití odpadní vody 

s následujícími hygienickými závadami, zejména zápachem. Je téměř vyloučena vznik 

amoniaku a sirovodíku a následné problémy s korozí a technologickými závadami na 

ČOV. 
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Dlouhá ţivotnost 

Pouţité materiály z nekorodujících materiálů a precizní konstrukce a materiály čerpadel 

zajišťují ţivotnost více neţ 25 let. Šoupata jsou umístěna mimo agresivní prostředí vně 

čerpací šachty.  

 

Spolehlivý a bezporuchový provoz 

 Je dán pouţitím kvalitních čerpadel a dlouholetým výběrem kvalitních prvků pro ovládání. 

 

Dokonalá vodotěsnost a chemická odolnost 

Jsou pouţity výhradně materiály s vysokou chemickou odolností – polypropylen, nerez 

ocel atd. Prostupy jsou prováděny dílensky – svařováním. 

 

Jednoduchá a rychlá montáţ  

Montáţ jímky na místě stavby je rychlá a jednoduchá. Rozsah „mokrých“ procesů je 

minimální. Vzhledem k vysoké pevnosti pouţitých trub je moţné jímky pouze obsypat 

tříděným výkopkem (netýká se zajištění proti vztlaku). 

 

Nízká pořizovací cena 

Ceny čerpacích stanic se pohybují od 90 000,- Kč výše v závislosti na výšce a průměru 

šachty a poţadavků na technologické vybavení. 

 

6.3.4 Návrh  I. větev tlakové stoky (T.2) 

Větev T.2 je napojena na hlavní tlakovou stoku T.1 pomocí navrtávky v místě staničení 

246, 6 m, hloubka dna je v tomto místě 218, 28m. Tato větev má tři zlomové body a jsou 

na ni napojeny tři objekty. Celková délka trasy je 54 m, DN 80 PE, se sklonem 7 ‰ . 

Potrubí je vedeno přibliţně středem komunikace, při dodrţení ochranných pásem dle 

příslušné normy. 

 

6.3.5 Návrh odvádění dešťových vod z území 

Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, ţe dané území je specifické vysokým podílem 

nepropustných zemin (jíly). Voda dopadající za dešťové situace na povrch povodí nemůţe 

přirozeně infiltrovat do kolektoru podzemních vod. Rovněţ úroveň evapotranspirace 

(výparu) je oproti přirozeným podmínkám sníţena. Větší část objemu dešťové vody odtéká 
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po povrchu. Vedle objemu je podstatná i rychlost povrchového odtoku, která se projevuje 

sníţenou schopností transformace kulminačního průtoku. 

 

Způsob odvodnění je proveden dvojím způsobem a to pomocí otevřených rigolů a 

pomocí dešťové kanalizace. 

 

Otevřené rigoly 

Rigoly jsou otevřená odvodňovací zařízení s největší hloubkou 0,30 m. Nejmenší dovolený 

podélný sklon je 0,5 %, v obtíţných podmínkách 0,3 %. V jiţní části území se nachází 

otevřené rigoly, které jsou v součastné době nefunkční z důvodu nepravidelné údrţby. 

Rigoly jsou zarostlé a stojí v nich voda. Je třeba je vyčistit, aby mohly opět plnit svou 

funkci. Rigoly jsou vedeny po obou stranách podél silnice s tím, ţe pravý rigol je ukončen 

po délce 154m a v tomto místě je vybudován propustek DN 400 beton, jeho začátek je 

umístěn ve výšce terénu 218, 28 m.n.m. a konečný bod je pak ve výšce 218, 22 m.n.m. 

Voda je poté odváděna levým rigolem a po délce 156 m od propustku je vypuštěna do 

travnaté plochy. 

 

  Severozápadní část území je odvodněna pomocí dešťové kanalizace. Dešťová 

kanalizace se skládá ze dvou větví D.1 a D.2. 

 

Hlavní dešťová kanalizace D.1 

Hlavní dešťová kanalizace je navrţena v celkové délce 250,9 m se sklonem 3‰. Na trase 

je navrţeno 8 šachet (ŠD1 – ŠD8). Dešťové vody jsou touto kanalizací odváděny do 

místního recipientu. Podrobný výpis šachet na hlavní dešťové stoce D.1, je uveden 

v tabulce č. XI, viz. příloha č.13. Při realizaci je potřebná spolupráce se správci 

jednotlivých sítí a řádné vytyčení stávajících sítí. Ochranné pásma jednotlivých sítí jsou 

dodrţena dle minimálních vzdáleností prostorové normy. Potrubí je navrţeno 

z polyetylenu, DN 300 o celkové kapacitě 77,07 l/s. Průtočnost je stanovena na základě 

Colebrookova vzorce výpočtového v softwaru Winplan, která má hodnotu 1,09 m/s. 

 

I. Větev dešťové kanalizace D.2 

Větev D.2 je napojena do hlavní kanalizace D.1 v šachtě ŠD4, kóta dna potrubí činí 

216,00m.n.m. Celkové délka této kanalizace je 112 m se sklonem 20‰. Na trase jsou 
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vybudovány 4 šachty (ŠD4  - ŠD11). Podrobný výpis šachet na I. větvi dešťové stoky, je 

uveden v tabulce č. XII, viz   příloha č.13. 

 

Při realizaci je potřebná spolupráce se správci jednotlivých sítí a řádné vytyčení 

stávajících sítí. Ochranné pásma jednotlivých sítí jsou dodrţena dle minimálních 

vzdáleností prostorové normy. Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 300 o celkové 

kapacitě 218,96 l/s. Průtočnost je stanovena na základě Colebrookova vzorce výpočtového 

v softwaru Winplan, která má hodnotu 3,10 m/s. 

 

6.3.6 Výhody tlakové kanalizace 

 velmi malý rozsah zemních a výkopových prací, potrubí tlakové kanalizace stačí 

umístit po celé délce v nezamrzné hloubce (0,8 aţ 1,5 metrů). 

  malé profily potrubního vedení DN 40 aţ DN 150 

 snadné umístění v terénu, dovede terén kopírovat, vyhýbat se překáţkám 

a podobně. 

 pod vozovkami je snadné vybudovat protlaky, aniţ bychom museli povrch 

vozovky narušit a poté plátovat. 

 čerpání odpadní vody i do kopce, naprosto eliminuje infiltraci takzvaných 

balastních vod. 

 kanalizace má samočistící efekt → není třeba ji čistit a je tedy bezúdrţbová. 

 Výstavba tlakové kanalizace je velmi rychlá → sníţení nákladů 

 snadná kombinace s jakoukoli jinou formou kanalizace. Je tedy velmi 

variabilním, v podstatě symbiotickým řešením, přirovnáme-li ji k principům, 

fungujícím v přírodě. 

 minimální náklady na napojení nemovitosti do systému tlakové kanalizace na 

max. 10.000,-Kč 

 přesné určení dopravovaného mnoţství splaškových vod vţdy podle konkrétní 

spotřeby elektrické energie. 

 

6.3.7 Nevýhody tlakové kanalizace 

 Závislost na nezbytných dodávkách elektrické energie je zásadní nevýhodou tohoto 

řešení 



50 

 

 pravidelná údrţba provozu čerpacích jímek, coţ vyvaţuje výhodnou bezúdrţbovost 

samotného potrubního vedení. 

 vyuţití pouze pro odvedení vod splaškových, pro odvádění sráţek by byla příliš 

drahým řešením. 

 

 

6.4 Multikanál „Birco“ s vestavbou inženýrských sítí  

 

V této variantě byla pouţita metoda multikanálu „ Birco“, který je tvořen betonovou 

tvárnicí s vestavbou inţenýrských sítí obr. 7. V daném území je úzký uliční prostor, nové 

inţenýrské sítě se zde špatně navrhují. Z tohoto účelu zde byla aplikována tato metoda, 

která by dala nový řád inţenýrským sítím a uspořádala je do potřebné hierarchie [18]. 

S tímto rozhodnutím nastává vţdy problém a to z těchto důvodu: 

 různé vlastnictví inţenýrských síti 

 náhrada stávajících sítí za nové => finanční náročnost 

 problém při společném vedení => různé poţadavky jednotlivých vlastníků 

 

 

Obr. 7- Multikanál Birco [19] 

 

Metoda Birco byla pouţita jen v severozápadní části území. Tato část území je 

problematická v důvodu úzkého uličního protoru. 
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6.4.1 Návrh hlavní splaškové gravitační stoky C.1 

Hlavní stoka je zaústěná do stávajícího řadu pomočí nově zřízené šachty (Š1), která bude 

osazena na stávajícím kanalizačním řadu DN 1000, na ulici 1.. Výška terénu činí 217,91 

m.n.m, kóta dna šachty je 215,10 m.n.m. Zaústění navrţené stoky do stávajícího řadu je 

tedy v hloubce 2,82m pod terénem. Základní systém je ten, ţe splaškové vody jsou 

odváděny potrubím z daného území samospádem. Podrobný výpis šachet na hlavní 

splaškové gravitační stoce C.1, je uveden v tabulce č.XIII, viz  příloha č.13.. Celková délka 

trasy je 608,50 m. Výškově je kanalizační stoka navrţena tak, aby splňovaly podmínky 

prostorové normy a aby umoţnila gravitační připojení nemovitostí v trase. Na trase je 

navrţeno 17 šachet, s tím ţe v severozápadní části musí být šachty osazeny vedle kanálu 

Birco a musí umoţňovat boční přístup k danému potrubí. Osazení šachty vedle daného 

řádu s bočním přistup má svá úskalí v tom, ţe bude docházet k zanášení dna šachty. 

Osazení šachty přímo nad řad není moţné proto, ţe sítě jsou uspořádány vertikálně nad 

sebou. V ostatní části území jsou jiţ šachty osazeny přímo na kanalizačním řadu. Situačně 

jsou stoky umístěny v komunikaci. 

  

Ochranné pásma jednotlivých sítí jsou dodrţena dle prostorové normy. Potrubí je 

navrţeno z polyetylenu, DN 300 v spádu 4‰ o celkové kapacitě 90,34 l/s. Průtočnost je 

stanovena na základě Colebrookova vzorce výpočtového v softwaru Winplan, která má 

hodnotu 1,28 m/s. 

 

6.4.2 Návrh  I. Větev splaškové gravitační kanalizace C.2 

Větev C.2 je navrţena v celkové délce 53,5m. Její počátek je napojen do hlavní stoky C.1 

v šachtě Š8 v hloubce 216,07m.m.n. Na trase se nachází 4 šachty (Š8 - Š21), které jsou 

umístěny  ve středu komunikace. Vzdálenost šachty Š8 - Š18 činí 17m, šachta Š18 – Š19 

má vzájemnou vzdálenost 9m, šachta Š19 – Š20 pak vzdálenost 12,5m a konečně poslední 

vzdálenost mezi šachtami Š20 – Š21 je 15m. Podrobný výpis šachet na I.větvi splaškové 

gravitační stoky C.2, je uveden v  tabulce č. XIV, viz  příloha č.13. 

 

Bod napojení do hlavní stoky C.1, musí být zachován, čili hloubka výkopu je totoţná 

(4,68m) a nachází se tedy v nejvyšším bodě trasy coţ je 220, 74 m.n.m. Při realizaci je 

potřebná spolupráce se správci jednotlivých sítí a řádné vytyčení stávajících sítí. Ochranné 

pásma jednotlivých sítí jsou dodrţena dle vzdáleností prostorové normy. Kanalizace je 
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provedena v jednotném sklonu 4‰. Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 300 o celkové 

kapacitě 90,34 l/s. Průtočnost je stanovena na základě Colebrookova vzorce výpočtového v 

softwaru Winplan, která má hodnotu 1,28 m/s. 

 

6.4.3 Návrh II. větev splaškové gravitační stoky (C.3) 

Větev C.3 je navrţena v celkové délce 30m. Její počátek je napojen do hlavní stoky C.1 

v šachtě Š9 v hloubce 216,23m.m.n. Vzdálenost mezi šachtou Š9 – Š22 je 30m. Podrobný 

výpis šachet na II. větvi splaškové gravitační stoky C.3,  je uveden v tabulce č. XV, viz  

příloha č.13. 

 

Bod napojení do hlavní stoky C.1, musí být zachován, čili hloubka výkopu je totoţná 

(3,97m) a nachází se tedy v bodě trasy 220, 19 m.n.m. Při realizaci je potřebná spolupráce 

se správci jednotlivých sítí a řádné vytyčení stávajících sítí. Ochranné pásma jednotlivých 

sítí jsou dodrţena prostorové normy. Kanalizace je provedena v jednotném sklonu 9‰. 

Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 300 o celkové kapacitě 140,34 l/s. Průtočnost je 

stanovena na základě Colebrookova vzorce výpočtového v softwaru Winplan, která má 

hodnotu 1,98 m/s. 

 

6.4.4 Návrh odvádění dešťových vod z území 

Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, ţe dané území je specifické vysokým podílem 

nepropustných zemin (jíly). Voda dopadající za dešťové situace na povrch povodí nemůţe 

přirozeně infiltrovat do kolektoru podzemních vod. Rovněţ úroveň evapotranspirace 

(výparu) je oproti přirozeným podmínkám sníţena. Větší část objemu dešťové vody odtéká 

po povrchu. Vedle objemu je podstatná i rychlost povrchového odtoku, která se projevuje 

sníţenou schopností transformace kulminačního průtoku. 

Způsob odvodnění je proveden dvojím způsobem a to pomocí otevřených rigolů a pomocí 

dešťové kanalizace. 

 

 

Otevřené rigoly 

Rigoly jsou otevřená odvodňovací zařízení s největší hloubkou 0,30 m. Nejmenší dovolený 

podélný sklon je 0,5 %, v obtíţných podmínkách 0,3 %. V jiţní části území se nachází 

otevřené rigoly, které jsou v součastné době nefunkční z důvodu nepravidelné údrţby. 
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Rigoly jsou zarostlé a stojí v nich voda. Je třeba je vyčistit, aby mohly opět plnit svou 

funkci. Rigoly jsou vedeny po obou stranách podél silnice s tím, ţe pravý rigol je ukončen 

po délce 154m a v tomto místě je vybudován propustek DN 400 beton, jeho začátek je 

umístěn ve výšce terénu 218, 28 m.n.m. a konečný bod je pak ve výšce 218, 22 m.n.m. 

Voda je poté odváděna levým rigolem a po délce 156 m od propustku je vypuštěna do 

travnaté plochy. 

  

Severozápadní část území je odvodněna pomocí dešťové kanalizace. Dešťová 

kanalizace se skládá ze dvou větví E.1 a E.2. 

 

Hlavní dešťová kanalizace E.1 

Hlavní dešťová kanalizace je navrţena v celkové délce 249,40 m se sklonem 3‰. Na trase 

je navrţeno 8 šachet (ŠD1 – ŠD8). Dešťové vody jsou touto kanalizací odváděny do 

místního recipientu. Při realizaci je potřebná spolupráce se správci jednotlivých sítí a řádné 

vytyčení stávajících sítí. Ochranné pásma jednotlivých sítí jsou dodrţena dle minimálních 

vzdáleností prostorové normy. Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 300 o celkové 

kapacitě 77,07 l/s. Průtočnost je stanovena na základě Colebrookova vzorce výpočtového v 

softwaru Winplan, která má hodnotu 1,09 m/s. 

 

 V kanálu je výškově vedena nad splaškovou kanalizací. Podrobný výpis šachet na 

hlavní dešťové stoce E.1, je uveden v tabulce č. XVI, viz  příloha č.13. 

 

I. Větev dešťové kanalizace E.2 

Větev E.2 je napojena do hlavní kanalizace E.1 v šachtě ŠD4, kóta dna potrubí činí 

216,22m.n.m. Celkové délka této kanalizace je 110,50 m se sklonem 10‰. Podrobný výpis 

šachet na I. větvi dešťové stoky E.2,  je uveden v tabulce č. XVII, viz  příloha č.13. 

 

Při realizaci je potřebná spolupráce se správci jednotlivých sítí a řádné vytyčení 

stávajících sítí. Ochranné pásma jednotlivých sítí jsou dodrţena dle minimálních 

vzdáleností prostorové normy. Potrubí je navrţeno z polyetylenu, DN 300 o celkové 

kapacitě 149,67 l/s. Průtočnost je stanovena na základě Colebrookova vzorce výpočtového 

v softwaru Winplan, která má hodnotu 2,12 m/s. 
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7. Ekonomické zhodnocení jednotlivých variant řešení 

 

 

Propočet byl zhotoven dle ceníku firmy Hydroprojekt s.r.o., která jako zadavatel práce 

poţaduje, započíst náklady za zemní práce dle svých jednotkových cen.  Ostatní poloţky 

pak dle technickohospodářských ukazatelů, čerpaných ze zdrojů: Ukazatelé orientační ceny 

na měrnou jednotku dle stavebních standardů za rok 2012, odhadní ceny dle UUR a 

z internetových portálů. 

 

Jedná se o hrubý propočet, který má pouze orientační charakter (viz Tab. XVIII - 

XXIX). Podrobné ekonomické zhodnocení rozpočtu není úkolem této práce. 

 

 

Tab. XVIII – hlavní stoka jednotná gravitační, var. 1  

Varianta 1. Jednotná kanalizace gravitační - hlavní stoka 

položka množství 
jednotková 

cena (Kč) 
cena celkem (Kč) 

šachta Tegra 1000 17 ks 15 120 257 040 

potrubí X- stream korug. DN 500 612 m 1 570 960 840 

výkopy 1655 m
3 

1200 1 986 000 

paţení Union do 8m 128 m
2 

850 108 800 

zásyp 1655 m
3 

2000 3 310 000 

hutnění 1655 m
3 

210 347 550 

obnova vozovky 202 m
2 

1250 252 500 

dešťová vpust s vtokovou mříţí (rám 

beton/litina D400) 
25 ks 4500 112 500 

Celkem   7 335 230 
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Tab. XIX –  I.větev jednotná gravitační, var. 1  

Varianta 1. Jednotná kanalizace gravitační - I. větev 

položka množství 
jednotková cena 

(Kč) 
cena celkem (Kč) 

šachta Tegra 1000 4 ks 15 120 60 480 

potrubí X- stream korug. DN 300 54 m 583 31 482 

výkopy 144 m
3 

1200 172 800 

paţení Union do 8m 128 m
2 

850 108 800 

zásyp 144 m
3 

2000 288 000 

hutnění 144 m
3 

210 30 240 

obnova vozovky 19m
2 

1250 23 750 

dešťová vpust s vtokovou mříţí (rám 

beton/litina D400) 
5 ks 4500 22 500 

Celkem   738 052  

 

 

 

Tab. XX – II. větev jednotná gravitační, var. 1 

Varianta 1. Jednotná kanalizace gravitační - II. větev 

položka množství 
jednotková cena 

(Kč) 
cena celkem (Kč) 

šachta Tegra 1000 1 ks 15 120 15 120 

potrubí X- stream korug. DN 300 30 m 583 17 490 

výkopy 66 m
3 

1200 79 200 

paţení Union do 8m 30 m
2 

850 25 500 

zásyp 66 m
3 

2000 132 000 

hutnění 66 m
3 

210 13 860 

Celkem   283 170 

Celková cena varianty 1. Jednotná kanalizace činí 8 356 452 Kč. 
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Tab. XXI - hlavní stoka gravitační, var. 2 

Varianta 2. Oddílná kanalizace – hlavní stoka splašková gravitační 

položka množství 
jednotková cena 

(Kč) 
cena celkem (Kč) 

šachta Tegra 1000 17 ks 15 120 257 040 

potrubí X- stream korug. DN 300 612 m 583 356 796 

výkopy 1288 m
3 

1200 1 545 600 

paţení Union do 8m 128 m
2 

850 108 800 

zásyp 1288 m
3 

2000 2 576 000 

hutnění 1288 m
3 

210 270 480 

obnova vozovky 129 m
2 

1250 161 250 

Celkem   5 275 966 

 

Tab. XXII -  I. větev splašková gravitační, var. 2 

Varianta 2. Oddílná kanalizace - I. větev splašková gravitační 

položka množství 
jednotková cena 

(Kč) 
cena celkem (Kč) 

šachta Tegra 1000 4 ks 15 120 60 480 

potrubí X- stream korug. DN 300 54 m 583 31 482 

výkopy 144 m
3 

1200 172 800 

paţení Union do 8m 128 m
2 

850 108 800 

zásyp 144 m
3 

2000 288 000 

hutnění 144 m
3 

210 30 240 

obnova vozovky 19m
2 

1250 23 750 

Celkem   715 552 
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Tab. XXIII -  II. větev splašková gravitační, var. 2 

Varianta 2. Oddílná kanalizace - II. větev splašková gravitační 

položka množství 
jednotková cena 

(Kč) 
cena celkem (Kč) 

šachta Tegra 1000 1 ks 15 120 15 120 

potrubí X- stream korug. DN 300 30 m 583 17 490 

výkopy 66 m
3 

1200 79 200 

paţení Union do 8m 30 m
2 

850 25 500 

zásyp 66 m
3 

2000 132 000 

hutnění 66 m
3 

210 13 860 

Celkem   283  170 

 

 

Tab. XXIV -  hlavní dešťová stoka gravitační, var. 2 

Varianta 2. Oddílná kanalizace – hlavní stoka dešťová gravitační 

položka množství jednotková cena 

(Kč) 

cena celkem (Kč) 

šachta Tegra 1000 8 ks 15 120 120 960 

potrubí X- stream korug. DN 300 250,9 m 583 146 278 

výkopy 510 m
3 

1200 612 000 

paţení Union do 8m 128 m
2 

850 108 800 

zásyp 510 m
3 

2000 1 020 000 

hutnění 510 m
3 

210 107 100 

dešťová vpust s vtokovou mříţí (rám 

beton/litina D400) 
6 ks 4500 27 000 

Celkem   2 142 138 
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Tab. XXV -  hlavní dešťová stoka gravitační, var. 2 

Varianta 2. Oddílná kanalizace – I. větev dešťové gravitační stoky 

položka množství jednotková cena 

(Kč) 

cena celkem (Kč) 

šachta Tegra 1000 3 ks 15 120 45 360 

potrubí X- stream korug. DN 300 112 m 583 65 296 

výkopy 188 m
3 

1200 225 600 

paţení Union do 8m 128 m
2 

850 108 800 

zásyp 188m
3 

2000 376 000 

hutnění 188m
3 

210 39 480 

dešťová vpust s vtokovou mříţí (rám 

beton/litina D400) 
5 ks 4500 22 500 

Celkem   883 036 

 

Celková cena varianty 2. Oddílná kanalizace gravitační je 9 299 862 Kč. 

 

Tab. XXVI  -  I. větev tlakové splaškové stoky, var. 3 

Varianta 3. Oddílná kanalizace – I. větev tlakové stoky splaškové 

položka množství jednotková cena 

(Kč) 

cena celkem (Kč) 

potrubí DN 80 PE 54 m 120 6 480 

výkopy  56 m
3 

1200 67 200 

paţení Union do 8m 128 m
2 

850 108 800 

zásyp 56 m
3 

2000 112 000 

hutnění 56 m
3 

210 11 760 

obnova vozovky 6,5 m
2 

1250 8 125 

čerpací šachta 3 ks 90 000 270 000 

výkopy na zřízení šachty 8m
3
*3ks 1200 28 800 

zásyp šachty 8m
3
*3ks 2000 48 000 

hutnění 8m
3
*3ks 210 5 040 

Celkem   666 205 
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Tab. XXVII  -  hlavní tlaková splašková stoka, var. 3 

Varianta 3. Oddílná kanalizace – hlavní tlaková stoka splašková 

položka množství 
jednotková cena 

(Kč) 
cena celkem (Kč) 

potrubí DN 80 PE 366 m 120 43 920 

potrubí DN 150 PE 242 m 240 58 080 

výkopy pro potrubí DN 80 388 m
3 

1200 465 600 

paţení Union do 8m 128 m
2 

850 108 800 

zásyp 388 m
3 

2000 776 000 

hutnění 388 m
3 

210 81 480 

obnova vozovky 44 m
2 

1250 55 000 

výkopy pro potrubí DN 150 315 m
3 

1200 378 000 

paţení Union do 8m 128 m
2 

850 108 800 

zásyp 315 m
3 

2000 630 000 

hutnění 315 m
3 

210 66 150 

čerpací šachta 22 ks 90 000 1 980 000 

výkopy na zřízení šachty 8m
3
*22ks 1200 211 200 

zásyp šachty 8m
3
*22ks 2000 352 000 

hutnění 8m
3
*22ks 210 36 960 

Celkem   5 351 990 
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Tab. XXVIII -  hlavní dešťová stoka gravitační, var. 3 

Varianta 3. Oddílná kanalizace – hlavní stoka dešťová gravitační 

položka množství 
jednotková cena 

(Kč) 
cena celkem (Kč) 

šachta Tegra 1000 8 ks 15 120 120 960 

potrubí X- stream korug. DN 300 250,9 m 583 146 278 

výkopy 510 m
3 

1200 612 000 

paţení Union do 8m 128 m
2 

850 108 800 

zásyp 510 m
3 

2000 1 020 000 

hutnění 510 m
3 

210 107 100 

dešťová vpust s vtokovou mříţí (rám 

beton/litina D400) 
6 ks 4500 27 000 

Celkem   2 142 138 

 

Tab. XXIX -  I. větev dešťové gravitační stoky, var. 3 

Varianta 3. Oddílná kanalizace – I. větev dešťové gravitační stoky 

položka množství jednotková cena 

(Kč) 

cena celkem (Kč) 

šachta Tegra 1000 3 ks 15 120 45 360 

potrubí X- stream korug. DN 300 112 m 583 65 296 

výkopy 188 m
3 

1200 225 600 

paţení Union do 8m 128 m
2 

850 108 800 

zásyp 188m
3 

2000 376 000 

hutnění 188m
3 

210 39 480 

dešťová vpust s vtokovou mříţí (rám 

beton/litina D400) 
5 ks 4500 22 500 

Celkem   883 036 

 

Celková cena varianty 3. Oddílná kanalizace tlaková splašková a dešťová gravitační je 

9 043 369 Kč. 
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8. Vyhodnocení optimálního řešení 

 

 

Řešená lokalita, jak jiţ bylo řečeno v předchozích kapitolách, je problematická jednak  

z nedostatku manipulačního prostoru v ulici, jednak z důvodu problematického odvádění 

dešťových vod z území. Na základě orientačního propočtu vyšla nejlépe z ekonomického 

hlediska varianta 1. jednotná kanalizace. Cena činí 8 356 452 Kč. Je důleţité zváţit moţné 

varianty a na základě domluvy jak s obyvateli, tak s příslušným městským úřadem 

rozhodnout o konečné variantě. Jednotná kanalizace se dnes jiţ dostává do pozadí a 

trendem je odvádět odpadní vody splaškové a dešťové odděleně. V našem případě 

z důvodu úzkého uličního prostoru je vhodné zvolit jednotnou kanalizaci i z důvodu 

úspory místa => jedna stoka v ulici. Navíc stávající kanalizace v ulici 1. Května je rovněţ 

navrţená jako jednotná. 

 

Sociální dopad opatření lze předpokládat jako jednoznačně pozitivní. Odvedení 

odpadních vod od obyvatelstva centrální stokovou soustavou a jejich následná bezpečná 

likvidace výrazně zvýší kvalitu ţivota v dosud neodkanalizovaném sídle. Kromě sníţení 

zdravotních rizik a negativních estetických dopadů se realizací opatření umoţňuje další 

rozvoj sídla, a to nejen co se týče moţnosti nové bytové výstavby, ale i přivedením 

průmyslových, obchodních a jiných aktivit, které mohou mít ve svém důsledku i pozitivní 

dopad na míru zaměstnanosti v místě.  

 

Ekonomický dopad realizace opatření bude pro uţivatele kanalizace soustředěn na: 

• náklady na pořízení domovní kanalizační přípojky 

• vznik povinnosti platit poplatky - stočné. 

 

Naopak jsou odstraněny náklady spojené s provozováním ţump, septiků, domovních 

ČOV nebo jiných individuálních způsobů likvidace odpadních vod. Na investora má 

ekonomický dopad potřeba zajištění nutných a často značných finančních prostředků v 

poměrně krátkém čase, které je obvykle spojeno s úvěry nebo jiným způsobem jejich 

zajištění. 
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9. Závěr 

 

 

Úkolem mé diplomové práce bylo navrhnout moţnosti odkanalizování části obce Polanka 

nad Odrou. Jedná se o území, jehoţ podloţí obsahuje velkých podíl jílu, který zabraňuje 

přirozenému vsakování vody do půdy a způsobuje zaplavování pozemků i při malých 

sráţkách. V návrhu se musí počítat s omezením stávající zástavbou a vedením 

inţenýrských sítí, které je nutno respektovat a při návrhu tedy dodrţovat jednotlivá 

ochranná pásma. Hlavní náplň diplomové práce je věnována třem návrhům moţnosti 

odkanalizování území a na základě orientačních propočtů vybrat vhodnou variantu řešení. 

Na stavbu nejsou z architektonického hlediska kladeny ţádné poţadavky, neboť se jedná o 

stavbu podzemního charakteru a z tohoto důvodu není třeba předmětnou stavbu posuzovat 

z hlediska urbanistického a architektonického ve vazbě na zastavěnost území. 

 

Při návrhu jsem vytvořil dispozičně a provozně funkční síť, která splňuje všechny 

normové poţadavky. V návrhu je počítáno i s budoucí zástavbou volných parcel a stoky 

jsou tudíţ na tuto situaci nadimenzovány s určitou dimenzační rezervou.   

 

V první variantě řešení je navrţena jednotná kanalizace. Hlavními výhodou je 

společné vedení splaškových a sráţkových vod, jedna kanalizace v ulici a ekonomické 

hodnocení – investiční náklady. K nevýhodám patří zejména pouţívání velkých profilů. 

 

V druhé variantě je navrţena oddílná kanalizace splašková a dešťová, hlavním 

kladem je zejména separátní vedení splaškových a sráţkových vod => sráţkové vody 

nejsou znečištěny smíšením s odpadními vodami a neuniká znečištění do vodních toků. 

K nevýhodám patří zejména dvě výškové úrovně vedení tras. 

 

V třetí variantě je navrţena oddílná kanalizace a to tlaková kanalizace splašková a 

dešťová kanalizace gravitační. Tlaková kanalizace je výhodná hlavně z důvodu pouţívání 

malých dimenzí potrubí (DN 80- 150) => menší výkopové práce a dále je její výhodu to, 

ţe je bezúdrţbová a není třeba zřizovat šachty. Nevýhodou je pořizovací cena čerpací 

stanice a potřeba elektrické energie pro moţný provoz soustavy.  
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V doplňkovém návrhu číslo čtyři byla snaha navrhnou multikanál Birco, který ale 

z důvodu velké hloubky uloţení splaškové a dešťové stoky při gravitačním řešení nelze 

pouţít. 

 

Při zpracování diplomové práce jsem získal cenné zkušenosti a naučil se navrhovat 

řešení inţenýrských sítí pro obce a města, naučil jsem se pracovat s novými výpočetními 

softwary, které jsou nedílnou součásti při zpracovaní a řešení těchto úkonů. Nabyté 

vědomosti se budu snaţit i nadále rozvíjet a prohlubovat a vyuţívat je v mé budoucí praxi. 
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Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomáhali při tvorbě mé diplomové práce 

a to zejména svému vedoucímu práce panu Ing. Zbyňkovi Proskemu za cenné rady a 

vedení a firmě Sweco Hydroprojekt, a.s., za zadání diplomové práce a odborné konzultace, 

které mi velmi pomohly k řešení mé práce. 

 

 



 

příloha č. 1 – HG průzkum odtokových poměrů v Polance nad Odrou 

(nejbliţší provedený průzkum byl proveden v ulici Ve svahu cca. 2,5km od řešené lokality) 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

příloha č. 2 – Vyjádření správců  OVaK 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

příloha č. 3 – Vyjádření správců  RWE 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

příloha č. 4 – Vyjádření správců ČEZ 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

příloha č. 5 – Vyjádření správců O2 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

příloha č. 6 – Schéma vzdušníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

příloha č. 7 – Schéma kalníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 8 -  Čerpadlo presskan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9 -  Fotodokumentace území 

 

Jižní část území – Pohled I 

 

Jižní část území-pohled II 



 

 

Jižní část území pohled III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pohled na ulici Oblouková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           

           

          

 

 

 

 

 

 
 

    

Pohled severozápadní 

 

 

 
     

Pohled severní 



 

 

Příloha č. 10 – výpočet odtoku dešťových vod+vzorový hektar 

 

VÝPOČET ODTOKU DEŠTOVÝCH VOD 

Výpočet dle ČSN  75 6101  

𝐐 = 𝛙 ∗ 𝐪𝐬 ∗ 𝐒𝐬 

Q …odtok dešťových, vod v litrech za sekundu 

𝑞𝑠 … intenzita deště, v litrech za sekundu na hektar   (pro Ostravu 128) 

𝑆𝑠 …účinná plocha, v hektarech 

𝜓 … součinitel odtoku, ber rozměru (podle povrchu) 

- střecha …. 1,0 

- asfalt …… 0,8 

- jíl ………...0,11 

- tráva……   0,1 

 

 

 

Výpočet byl proveden metodou vzorového hektaru 

 

F1 Střechy :    1170 m
2 

 = 0,1170 ha 

 

F2 Komunikace asfaltové:   474 m
2
 = 0,0474 ha 

 

F3 Komunikace jílové:   149 m
2
 = 0,0149 ha 

 

F4 Travnaté plochy:     8217 m
2 

= 0,8217 ha 

 

 
𝐹1 ∗ 𝜓1 + 𝐹2 ∗ 𝜓2 + 𝐹3 ∗ 𝜓3 + 𝐹4 ∗ 𝜓4

𝜓𝑝𝑟ů𝑚
 

 

𝜓𝑝𝑟ů𝑚  =   0,238 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rozdělení území na jednotlivé okrsky 

 

 
Okrsek č. 1 Q= 𝜓𝑝𝑟ů𝑚 ∗ 𝑞𝑠 ∗ 𝑆𝑠=0,238*128*0,635= 19,3 [l/s] 

Okrsek č. 2 Q= 𝜓𝑝𝑟ů𝑚 ∗ 𝑞𝑠 ∗ 𝑆𝑠=0,238*128*1,36= 41,4 [l/s] 

Okrsek č. 3 Q= 𝜓𝑝𝑟ů𝑚 ∗ 𝑞𝑠 ∗ 𝑆𝑠=0,238*128*4,45= 135,5 [l/s] 



 

 

 

 

V okrsku č. 3 jsou dešťové vody odváděny pomocí otevřeného příkopu. 

V okrscích č.1 a 2 je navrţena dešťová kanalizace celková kapacita hlavní dešťové stoky je 

77,07 l/s > 19,3+41,4=60,7 l/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 11 – Výpočet rychlosti v tlakovém potrubí 

Výkon jednoho čerpadla 1 1/4'' NP - 01 (Q = 0,7 l/s, max. H = 100 m, P = 1,5 kW, U = 400 

V) 

 

1. Běţný stav 8 čerpadel souběh   8*0,7=5,6 l/s 

2. kritický stav 25 čerpadel souběh   25* 0,7= 17,5 l/s 

 

𝑣1 ∗ 𝑠1 =𝑣2 ∗ 𝑠2     𝑣1 ∗ 𝑠1 =𝑣2 ∗ 𝑠2  

 

Q1= 5,6 l/s      Q2=17,5l/s 

 

s=π*d
2
/4=π*0,08

2
/4=0,00503m

2   
s=π*d

2
/4=π*0,15

2
/4=0,0177m

2 

  
 

 

v1=Q1/s1=5,6*10
-3

/0,00503=1,11 m/s  v2=Q2/s2=17,5*10
-3

/0,0177=0,99 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 12 – Popis plastové šachty Tegra 1000NG 

 

Plastové šachty Tegra 1000 mm 

 

Konstrukce plastových šachet, s „plovoucím“ samonosným poklopem, se výborně 

osvědčuje v praxi. Tento systém nezatěţuje šachtu a naopak dovoluje poklopu sledovat 

pohyby terénu, k nimţ během roku dochází v závislosti na změnách teploty a obsahu 

vlhkosti v zemině. To v důsledku znamená, ţe poklop správně instalované plastové šachty 

zůstává trvale v rovině vozovky. Netvoři se výstupek ani propadlina, která má negativní 

vliv na šachtu, dláţdění v jejím okolí, na přejíţdějící vozidla a v důsledku zvýšené hladiny 

hluku a vibraci i na obyvatele okolních domů. Kolem šachty nedochází k destrukci 

asfaltové či betonové vrstvy, coţ sniţuje nároky na údrţbu vozovky. Šachty jsou 

konstruovány jako stavebnice, jejichţ jednotlivé díly jsou spojovány za pomoci elementů s 

těsnícími krouţky (hrdla, dráţky mezi ţebry). Jedná se o stejný systém, jako u plastových 

trub tj. dostatečná hloubka zasunuti, přesné rozměry a minimalizovaný počet spojů trvale 

garantuji stejnou vodotěsnost – minimálně 5 metrů vodního sloupce, tj. 0,5 baru. Šachty 

zůstávají těsné a tvarově stabilní i za přítomnosti zvýšené hladiny podzemní vody. Tegra 

1000 NG s vlnovcovou šachtovou rourou je vstupní kanalizační šachta s vnitřním 

průměrem 1000 mm pro čištění, revizi a kontrolu kanalizačního potrubí. V souladu s 

normou ČSN EN 476 splňuje poţadavky na bezpečnost v místě instalace. Kromě toho 

splňuje poţadavky normy ČSN EN 13598-2 pro vstupní a revizní plastové kanalizační 

šachty v oblastech zatíţených dopravou při uloţení v zemi ve velkých hloubkách. Šachta je 

znázorněna na obr. 7. 

 

Šachta Tegra 1000 NG se skládá z pěti základních prvků a to: 

 Šachtové dno s hydraulicky optimalizovanou kinetou 

s výkyvnými hrdly 

 Vlnovcová šachtová roura 

 Přechodový kónus, který redukuje vstup šachty 

z průměru 1000 mm na 600 mm 

 Ţebřík s příslušenstvím 

 Poklop 

 



 

Instalace plastových šachet: 

 Dno výkopu se upraví pomocí písku, jemného štěrku nebo štěrkopísku o tloušťce 

cca 10 cm. Při pokládce nesmi byt ve výkopu voda. 

 Šachtové dno se uloţí tak, aby zeminou bylo rovnoměrně podepřeno tělo šachty i 

hrdla. Tak jako u trubek nesmí dojít k bodovému uloţení na kamenech, výčnělcích 

apod. Poloha se zkontroluje pomoci vodní váhy. 

 Připojí se potrubí a znovu se zkontroluje poloha horní hrany. 

 Šachtové dno se obsype zásypovým materiálem (písek, štěrk, štěrkopísek) o 

zrnitosti 

do 22 mm a zásyp se zhutní. 

 

Technická specifikace: 

 Šachtové díly jsou vyrobeny z PP (šachtová dna, roura, konus) a nebo z PE 

(šachtová dna) 

 Integrované těsnění v hrdle šachtového dna 

 Dvojité šachtové dno tj. monolitická část s hydraulicky optimalizovanou kinetou je 

spojená s deskou ve tvaru ţebrované mříţky, která zabezpečuje výztuţ a ochranu 

monolitické části. 

 Hydraulicky optimalizované šachtové dno zabezpečuje bezproblémový odtok 

splaškových vod i v případě malého proudění, coţ výrazně sniţuje riziko zanesení 

kanalizace 

 Nastavitelné výkyvné hrdlo + / - 7,5 ° umoţňuje nastavit jakýkoli úhel u 

průtočných šachtových den v rozmezí 0-90 ° 

 Moţnost prodlouţení šachtové roury pomocí dvouhrdlé spojky 

 Regulace výšky šachty zkrácením šachtové roury kaţdých 10 cm 

 Nastavitelná výkyvná hrdla umoţňují přímé napojení potrubí při velkých spádech 

 Moţnost libovolného umístění vstupního otvoru do šachty vzhledem ke kinetě 

 Sklon nášlapné části je 4,5 °ve směru ke kinetě 

 Protiskluzová úprava nášlapné části 

 



 

 

Obr. - šachta Tegra 1000 NG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 13 – Podrobný výpis šachet 

 

 Tab. III - Podrobný výpis šachet na hlavní jednotné stoce A.1 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

ŠS 0,00 218,00 215,15 2,85 

Š1 2,50 218,03 215,16 2,87 

Š2 6,5 218,00 215,18 2,82 

Š3 56,50 219,18 215,38 3,80 

Š4 106,50 218,84 215,58 3,26 

Š5 131,00 218,92 215,67 3,25 

Š6 181,00 219,34 215,87 3,47 

Š7 231,00 220,12 216,07 4,05 

Š8 245,50 220,74 216,13 4,61 

Š9 285,50 220,20 216,29 3,91 

Š10 310,50 219,97 216,39 3,58 

Š11 345,50 219,14 216,53 3,21 

Š12 376,50 219,48 216,66 2,82 

Š13 426,50 219,06 216,86 2,20 

Š14 476,50 219,10 217,06 2,04 

Š15 526,50 219,09 217,26 1,83 

Š16 576,50 219,51 217,46 2,05 

Š17 612,00 219,80 217,60 2,20 

 



 

Tab. IV- Podrobný výpis šachet na I. větvi jednotné gravitační stoky A.2 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

Š8 0,00 220,74 216,13 4,61 

Š18 17,00 220,71 216,64 4,07 

Š19 26,00 220,67 216,91 3,76 

Š20 39,00 220,75 217,30 3,45 

Š21 54,00 220,66 217,75 2,91 

 

 

 

Tab. V - Podrobný výpis šachet na II. větvi jednotné gravitační stoky A.3 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

Š9 0,00 220,20 216,29 3,91 

Š22 30,00 219,49 217,19 2,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. VI - Podrobný výpis šachet na hlavní splaškové gravitační stoce B.1 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

ŠS 0,00 218,00 215,15 2,85 

Š1 2,50 218,03 215,16 2,87 

Š2 6,5 218,00 215,18 2,82 

Š3 56,50 219,18 215,38 3,80 

Š4 106,50 218,84 215,58 3,26 

Š5 131,00 218,92 215,67 3,25 

Š6 181,00 219,34 215,87 3,47 

Š7 231,00 220,12 216,07 4,05 

Š8 245,50 220,74 216,13 4,61 

Š9 285,50 220,20 216,29 3,91 

Š10 310,50 219,97 216,39 3,58 

Š11 345,50 219,14 216,53 3,21 

Š12 376,50 219,48 216,66 2,82 

Š13 426,50 219,06 216,86 2,20 

Š14 476,50 219,10 217,06 2,04 

Š15 526,50 219,09 217,26 1,83 

Š16 576,50 219,51 217,46 2,05 

Š17 612,00 219,80 217,60 2,20 

 

 

 



 

Tab. VII - Podrobný výpis šachet na I. větvi splaškové gravitační stoky B.2 

Označení 

šachty 

Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

Š8 0,00 220,74 216,13 4,61 

Š18 17,00 220,71 216,64 4,07 

Š19 26,00 220,67 216,91 3,76 

Š20 39,00 220,75 217,30 3,45 

Š21 54,00 220,66 217,75 2,91 

 

 

 

Tab. VIII - Podrobný výpis šachet na II. větvi splaškové gravitační stoky B.3 

Označení 

šachty 

Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

Š9 0,00 220,20 216,23 3,91 

Š22 30,00 219,49 217,19 2,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. IX - Podrobný výpis šachet na hlavní dešťové stoce D.1 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

ŠD1 0,00 218,63 215,63 3,00 

ŠD2 50,00 219,11 215,78 3,33 

ŠD3 100,00 219,26 215,93 3,33 

ŠD4 124,40 218,94 216,00 2,94 

ŠD5 130,90 218,88 216,02 2,86 

ŠD6 165,90 218,77 216,13 2,64 

ŠD7 205,90 219,14 216,25 2,89 

ŠD8 250,90 217,94 216,38 1,56 

 

 

Tab. X - Podrobný výpis šachet na I. větvi dešťové stoky D.2 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

ŠD4 0,00 218,94 216,00 2,94 

ŠD9 12,00 218,97 216,24 2,73 

ŠD10 
62,00 219,35 217,24 2.11 

ŠD11 112,00 220,66 218,24 2,42 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. XI - Podrobný výpis šachet na hlavní dešťové stoce D.1 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

ŠD1 0,00 218,63 215,63 3,00 

ŠD2 50,00 219,11 215,78 3,33 

ŠD3 100,00 219,26 215,93 3,33 

ŠD4 124,40 218,94 216,00 2,94 

ŠD5 130,90 218,88 216,02 2,86 

ŠD6 165,90 218,77 216,13 2,64 

ŠD7 205,90 219,14 216,25 2,89 

ŠD8 250,90 217,94 216,38 1,56 

 

 

Tab. XII -  Podrobný výpis šachet na I. větvi dešťové stoky D.2 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

ŠD4 0,00 218,94 216,00 2,94 

ŠD9 12,00 218,97 216,24 2,73 

ŠD10 
62,00 219,35 217,24 2.11 

ŠD11 112,00 220,66 218,24 2,42 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. XIII -  Podrobný výpis šachet na hlavní gravitační stoce C.1 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

Š1 0,00 217,91 215,10 2,82 

Š2 23,50 218,72 215,19 3,54 

Š3 67,00 219,01 215,37 3,65 

Š4 117,00 218,88 215,57 3,32 

Š5 128,00 218,93 215,61 3,33 

Š6 178,00 219,34 215,81 3,54 

Š7 228,00 220,12 216,01 4,12 

Š8 242,00 220,74 216,07 4,68 

Š9 282,00 220,19 216,23 3,97 

Š10 307,00 219,97 216,33 3,65 

Š11 342,00 219,74 216,47 3,28 

Š12 373,00 219,48 216,59 2,90 

Š13 423,00 219,06 216,79 2,28 

Š14 473,00 219,10 216,99 2,12 

Š15 523,00 219,09 217,19 1,91 

Š16 573,00 219,51 217,39 2,13 

Š17 608,50 219,80 217,53 2,28 

 

 

 

 

 



 

Tab. XIV -Podrobný výpis šachet na I. větvi splaškové gravitační stoky C.2 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

Š8 0,00 220,74 216,07 4,68 

Š18 17,00 220,71 216,14 4,58 

Š19 26,00 220,67 216,17 4,51 

Š20 38,50 220,75 216,22 4,54 

Š21 53,50 220,66 216,68 4,39 

 

 

Tab. XV - Podrobný výpis šachet na II. větvi splaškové gravitační stoky C.3 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

Š9 0,00 220,19 216,23 3,97 

Š22 30,00 219,49 216,49 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab.  XVI - Podrobný výpis šachet na hlavní stoce E.1 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

ŠD1 0,00 218,43 215,85 2,59 

ŠD2 50,00 219,11 216,00 3,12 

ŠD3 100,00 219,26 216,15 3,12 

ŠD4 124,40 218,93 216,22 2,72 

ŠD5 135,40 218,88 216,26 2,63 

ŠD6 185,40 219,01 216,41 2,61 

ŠD7 228,90 218,72 216,54 2,19 

ŠD8 249,40 217,98 216,60 1,38 

 

 

Tab. XVII - Podrobný výpis šachet na I. větvi dešťové stoky E.2 

Označení 

šachty 
Staničení[m] Kóta terénu [m.n.m] 

Kóta 

dna[m.n.m] 

Hloubka 

výkopu[m] 

ŠD4 0,00 218,93 216,22 2,72 

ŠD9 50,00 219,34 216,72 2,63 

ŠD10 
100,00 220,12 217,22 2,91 

ŠD11 110,50 220,66 217,32 3,35 

 

 

 


