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ANOTACE 

Tato práce se zabývá návrhem odkanalizování městské části Ostravy – 

Michálkovic. Zahrnuje v sobě popis zadané lokality, problematiku aktuálního stavu 

odvádění a čištění odpadních vod a navrhuje několik variant technického řešení, 

z nichž je jedna rozpracována detailně. Práce také obsahuje přibližný odhad nákladů, 

spojených s realizací navrhovaného projektu. 
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SUMMARY 

This thesis describes the design of drainage system in city part Ostrava- 

Michalkovice. It involves the description of desired location, current status of 

collection and tratment of waste water and propose several technical solutions. One 

of them is elaborated  in detail. The work also includes a rought estimate of cost 

associated with the  project. 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou odkanalizování zájmové lokality, 

ostravského městského obvodu – Michálkovice. 

V kapitole „popis stávajícího stavu“ je rozebrána charakteristika lokality, její 

historie a hydrologické poměry a stav kanalizační sítě, která je v současné době používána. 

V následující kapitole číslo 3 jsou shrnuty problémy, které danou lokalitu tíží a 

které mohou komplikovat realizování navrhovaného projektu. 

Další část této práce obsahuje principy řešení z hlediska legislativního a 

technického. Obsahuje pravidla, podle kterých se projektant musí při navrhování 

takovéhoto projektu řídit, popis systémů uspořádání stokových sítí, používaného materiálu 

a objektů, které se na těchto sítích nacházejí. 

V následujících dvou kapitolách se práce zabývá navržením 3 variant řešení a 

podrobným rozpracováním doporučené varianty. U té jsou zpracovány technické výkresy 

katastrální situace, hydrotechnické situace a podélných profilů, podložené 

hydrotechnickými výpočty. 

Poslední kapitola se zabývá ekonomickým odhadem celkových nákladů navržené 

varianty. 
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2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

2.1 Historie a charakteristika lokality 

Městský obvod Michálkovice (viz obrázek 1 na str. 3) je jedním z 23 obvodů 

statutárního města Ostravy. Tato lokalita byla až do poloviny 19. století pouze 

zemědělskou oblastí. K roku 1843 zde bylo napočítáno 275 obyvatel, kteří obývali 24 

domů. Od roku 1843 bylo v této lokalitě umožněno provádět geologické průzkumy. Díky 

tomu byly roku 1845 v hloubce 81,5 metru nalezeny první dobyvatelné sloje uhlí. Tímto 

objevem započala v témže roce těžba. Nejslavnějším a největším výkopem zde byl důl 

Michal, u kterého započalo hloubení roku 1850. V šedesátých a sedmdesátých letech 

devatenáctého století byly vybudovány ještě další jámy, na kterých se ovšem těžilo do roku 

1915, kdy probíhala generální přestavba dolu Michal. Po jeho rekonstrukci byla veškerá 

důlní činnost v této oblasti převedena zde. Důl Michal byl v roce 1993 uzavřen. 

Následující rok se z něj vytvořilo průmyslové muzeum s původním technickým zařízením 

z roku 1913 a dva roky po útlumu těžby byl prohlášen za národní kulturní památku. [1] 

Ačkoliv zde v době urbanizace žilo přes 6000 obyvatel, v současnosti zde žije 3161 

obyvatel na celkové ploše 2,89 km
2
. [2] Z hlediska zástavby zde převažují nejvíce rodinné 

domy. Jejich největší koncentrace se nachází podél ulic Československé armády a 

Pikartské. Komunikace jsou zde převážně asfaltové a betonové. [3] 

Co se týče zalesněnosti, je kromě západní strany celý obvod ohraničen lesy, jež 

jsou smíšené. Důležitým prvkem je i halda, která se nachází ve středu obce. Jedná se o 

území geomorfologicky značně členité, proto jeho odkanalizování vyžaduje poměrně 

složitá řešení. 
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Obr. 1: Letecký pohled na zájmovou oblast: Zdroj: http://mapy.cz/#x=18.342504&y=49.839735&z=14&l=15 
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2.2 Stávající stav 

Donedávna existovala ve většině města pouze dešťová kanalizace. Ta se dnes 

nachází v havarijním stavu a nedostačuje kladeným požadavkům. Jedná se nejčastěji o 

zatrubněné betonové roury o průměru 300 mm, zaústěné buď přímo do recipientu, nebo 

formou trativodu. 

Aby byla současná situace pro občany Michálkovic přijatelnější a méně finančně 

náročná, pracuje tento městský obvod na různých programech společně se společností 

OVAK a.s. Díky této spolupráci se v roce 2012 dohodli na zvýhodněném hromadném 

vývozu odpadních vod ze žump či septiků. „Je dobré, že občané díky tomuto programu 

mohou pomoci životnímu prostředí v Michálkovicích, získat jistotu, že odpadní vody z 

jejich domácností jsou likvidovány na čistírně odpadních vod, tj. tak, jak mají, a ještě 

k tomu mohou ušetřit své finanční prostředky.“ (M. Juroška, 2012, str. 3) [4]  

Pokrokem se v poslední době stala nově vybudována čistírna odpadních vod, která 

ovšem není plně využívaná, a část nově zbudované kanalizace v severovýchodní části 

Michálkovic. Splaškové vody jsou zde gravitačně sváděny do Slámovy ulice, odkud jsou 

čerpány do ČOV. [5] 

Obr. 2: Komunikace vedoucí k čistírně odpadních vod. Zdroj: Martin Novák 
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2.3 Hydrologické poměry 

Hlavním recipientem je v dané oblasti Michálkovický potok, který se skládá 

ze dvou větších větví a několika menších, do nich vtékajících vodotečí. Ty pramení v jižní 

a východní straně městského obvodu, kde se nacházejí příměstské lesy. Oba toky se spojují 

nedaleko ulic Radvanické a Rychvaldské. Odtud teče Michálkovický potok podél ulice 

Rychvaldské a přivádí vodu do 3 menších rybníků po levé straně směru toku. Zde se také 

do recipientu zaúsťuje odtok z ČOV a vše odtéká ze zájmové oblasti. Než  Michálkovický 

potok vyústí do Stružky, připojují se k němu jeho další větve a napájejí po cestě několik 

rybníků. Stružka je již pravobočním přítokem řeky Ostravice. 

Hydrologické pořadí toku: 2-03-02-007 

Plocha povodí: 9,523 km
2
 

Délka toku: 5,21km 

 
Obr. 3: Hydrologická mapa. Zdroj: http://heis.vuv.cz/default.asp?typ=00 



Martin Novák: Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Michálkovice 

 

6 

2013 

 

3 VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

Stávající kanalizace v zájmové oblasti je již značnou dobu nevyhovující. 

Kanalizace byla koncipována v 60. letech 20. století pouze jako dešťová a v dnešní době se 

nachází v havarijním stavu. Nakládání s odpadními vodami (splašky) jsou řešeny za 

pomoci septiků a žump, také trativody, případně jsou „na černo“ napojeny do veřejné 

kanalizační sítě. Vody takto vypouštěné jsou ve většině případů naprosto nepředčištěné. [3] 

Z tohoto důvodu se nyní vyskytují i případy hromadění splaškových vod 

v zahradách a následné podmáčení jednotlivých staveb na více místech. V poslední době se 

vyskytl i případ, kdy bylo přibližně 5 domů napojeno na trativod, v katastru nezakreslený, 

jež vyúsťoval na soukromém pozemku u michálkovické haldy. 

Oblast Michálkovic je charakteristická složitou morfologií terénu a jako důlní 

oblast také poddolovaným terénem. Tyto skutečnosti komplikují navrhování kanalizace 

tradičním gravitačním způsobem.  

Samotná realizace výstavby nové kanalizace může být komplikována velkým 

množstvím úzkých ulic, jež zhoršují podmínky pohybu stavební techniky, a také její 

zakomponování do systému inženýrských sítí. Je tedy nutné užití přeložek. 

Zadané podklady, na kterých je tato práce postavena, neobsahují zakreslenou 

polohu původní dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu je zde vypracován zcela nový projekt 

odkanalizování zájmového území, v kterém se s ní nepočítá. Podklady také neobsahují 

zaznačenou polohu recipientu. Navrhované varianty jsou proto navrženy tak, aby byly 

zaústěny do nově zbudované kanalizace. 
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4 PRINCIPY ŘEŠENÍ 

4.1 Legislativní principy řešení 

Základní požadavky, které je nutno při navrhování stokových sítí respektovat, nám 

udává norma ČSN 75-6101. Všeobecně nám říká, že účelem stokových sítí je hospodárné, 

spolehlivé a zdravotně nezávadné odvádění odpadních vod do zařízení, sloužících 

k čištění, a posléze odvod do recipientu. Mají se navrhovat nejméně 30 let dopředu od 

uvedení do provozu a volba stokové soustavy musí být v souladu s požadavkem na 

maximální hospodárnost a ochranu životního prostředí. [6]. 

Při samotném navrhování stokové sítě musí být dodrženy podmínky dané normou 

ČSN 73 6005. Stoky procházející intravilánem se ukládají do osy komunikace v případě, 

že je komunikace směrově nerozdělená. V opačném případě se ukládají do osy jízdního 

pruhu. [6]. Pokud to situace dovolí, měly by být stoky v obytné části vzdáleny od budov 

alespoň 5 metrů. Vstupní kanalizační šachty se navrhují do přístupných míst, aby byl 

možný přístup z hlediska údržby. Šachty by také z tohoto hlediska neměly být vzdálené od 

sebe víc než 50 metrů, jedná-li se o neprůlezné či neprůchozí profily. [7]. 

Hloubkové uložení potrubí závisí na celkovém zpracování technického řešení. Musí 

být ovšem v souladu s hloubkovým uspořádáním ostatních inženýrských sítí. Pokud se 

jedná o kanalizaci odvádějící jiné odpadní vody než dešťové, musí být uloženy hlouběji 

než vodovodní potrubí. 

K ochraně vodovodních řádů a kanalizačních stok, jsou vymezená tzv. ochranná 

pásma. Jedná se o prostor v jejich bezprostředním okolí, který má umožnit jejich 

bezproblémovou provozuschopnost. Tyto pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 

od líce strany. U kanalizačních řádů do DN 500 včetně je toto pásmo 1,5 metru. U řádů nad 

průměr DN 500 je to 2.5 metru. U řádů, jejichž průměr je vyšší než DN 200 a jsou uloženy 

hlouběji než 2.5 metru, se podle průměru ( do DN 500 a nad DN 500 ) zvyšuje vzdálenost  

o 1.0 metr [8]. 
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4.2 Technické principy řešení 

Tato práce staví na moderní koncepci odvodnění urbanizovaného území.  

4.2.1 Druhy stokových soustav 

Jednotná soustava (obr. 4) 

Jednotná stoková síť je systém stok, jež umožňuje odvod odpadních vod 

splaškových, dešťových i průmyslových jednou trubní sítí. Za normálních podmínek je 

většina těchto vod odváděna do čistírny odpadních vod. Během období zvýšeného průtoku, 

z důvodu velkého deště či tání sněhu, může dojít k překročení kapacity stokového systému, 

případně čistírny odpadních vod. Z tohoto důvodu jsou na trase stok navrhovány 

odlehčovací komory, jež umožní patřičně naředěným odpadním vodám částečný odvod 

přímo do recipientu. [9]. 

 

Oddílná soustava (obr. 5) 

V této soustavě je splašková odpadní voda a odpadní voda dešťová odváděna 

odděleně ve dvou i více systémech. Splašky jsou odváděny na čistírnu odpadních vod, 

zatímco voda dešťová je bez čištění odváděna buď přímo do recipientu, do retenčních 

nádrží, nebo volně zasakuje do podloží. Výhodami tohoto systému je menší objem 

Obr. 4: Jednotná stoková soustava: Zdroj: Příručka stokování, str. 10.  
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odpadních vod přitékajících na čistírnu odpadních vod, tím je potřeba menšího průměru 

rour a nedochází ke znečišťování dešťové vody vodami splaškovými. Nevýhodou je horší a 

dražší údržba kvůli menšímu průměru potrubí, začlenění dvou systémů do prostředí místo 

jednoho. V případě dešťové stoky dochází k jejímu zanášení tuhým materiálem, 

zapříčiněné nepravidelností dešťů. [10] 

 

Modifikovaná soustava 

Tato soustava kombinuje jednotnou a oddílnou soustavu. Splašková stoka je 

uložena hluboko pod mělce uloženou dešťovou troubou.[11] Tato práce soustavu 

modifikovanou nezahrnuje, proto je zde zmíněna pouze jako alternativní způsob řešení. 

4.2.2 Dělení dle hnací síly 

Gravitační 

Gravitační systémy jsou považovány za tradiční metodu odvedení odpadních vod. 

Jsou výhodné pro shromažďování a odvádění odpadních vod z oblastí s pozvolným 

sklonem, nízkou hladinou podzemních vod a v místech, kde je možnost zatopení vodou 

spíše vzácnost.  

Obr. 5: Oddílná stoková soustava. Zdroj: Příručka stokování, str. 10. 
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Funkce těchto systémů spočívá v tom, že v určitém úhlu potrubí umožňuje odpadní 

vodě přirozeně se dopravovat za pomocí přírodních sil do nejnižšího místa v oblasti – 

ČOV. Jedná se o nejlevnější a nejméně poruchový způsob odkanalizování území [12]. 

Tlaková 

Tlakové kanalizační sítě jsou nejlevnější alternativní variantou k sítím gravitačním. 

Jedná se o systém citlivý k životnímu prostředí a používá se v oblastech, které jsou příliš 

členité, mají vysokou hladinu podzemních vod nebo se jedná o zátopovou oblast. 

Systém se skládá ze sítí zcela utěsněných trub, poháněný čerpacími jednotkami 

(obr. 6), které se nacházejí na každé domovní přípojce. Čerpací jednotka tlakem odvede 

odpadní vodu z jednotlivých domů a dopraví ji do tlakového potrubí veřejné kanalizační 

sítě, odkud pokračuje do ČOV. [12] 

 

Podtlaková 

Princip funkce podtlakové kanalizace je takový, že na rozdíl od předchozích 

systémů není odpadní voda dopravována jako souvislý sloupec, ale je rozporcována na 

menší části. Tyto porce jsou směsí kapek a vzduchu, jež jsou unášeny ve směru podtlaku 

do podtlakové stanice. Odtud jsou konvenčními čerpadly přečerpávány do ČOV. Užívá se 

Obr. 6: Domovní čerpací jímka. Zdroj: Příručka stokování, str. 21. 
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v podobných případech jako kanalizace tlaková. Jedná se však o finančně náročnější 

prostředek. [11] 

4.2.3 Systémy uspořádání gravitačních sítí (obr. 7) 

Gravitační stoky se navrhují tak, aby jejich cesta k čistírně odpadních vod byla co 

možno nejkratší a nejhospodárnější. Jednotlivé uspořádání závisí na konfiguraci terénu, 

způsobu zástavby, dispozici recipientu a případných dalších podmínek. Mezi základní 

systémy patří: 

a) Radiální systém 

Bývá užit při odvodnění uzavřených kotlin, kde chybí přímé spojení s recipientem. 

Voda je kumulována v místě s nejnižší nadmořskou výškou a odtud je přečerpávána přes 

rozvodí, případně gravitačně štolou do ČOV. [13] 

b) Větevný systém 

Navrhuje se v členitém prostředí s nepravidelnou zástavbou. Hlavní stoka, ústící 

v čistírně odpadních vod, vede nejnižším místem zájmové lokality a jednotlivé stoky se do 

ní nepravidelně napojují.  

c) Úchytný systém 

Je užíván v plochém říčním území, kde se sklon zastavěného území mírně svažuje 

k recipientu. Kmenová stoka (tzv. nábřežní sběrač), vede podél vodního toku a zaúsťují se 

do něj stoky vedené napříč údolím. [14] 

d) Pásmový systém 

Užit u rozsáhlejších území s velkými výškovými rozdíly. Sběrače vedené 

rovnoběžně s vodním tokem rozdělují území na výšková pásma. Výškový rozdíl je pak 

překlenut stokou se spadišti. [14]. 

Obr. 7: Druhy uspořádání gravitačních sítí. Zdroj: Příručka stokování, str. 12. 
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4.2.4 Uţívaný materiál 

Při výběru materiálu potrubí použitého ke stavbě kanalizace musí být zváženo 

několik faktorů. Těmito faktory jsou: 

- dostupnost velikostí požadovaných profilů trub 

- odolnost materiálu vůči svislému zatížení 

- hydraulický odpor potrubí 

- jednoduchost montáže a těsnosti spojů 

- chemická a teplotní stabilita [15] 

Beton (obr. 8), ţelezobeton 

Tento materiál je vhodný pro užití v místech, kde je potřeba větších průměrů potrubí nebo 

větší odolnost proti zatížení. [15]. Trouby mohou být navíc od DN 600 vybaveny 

výstelkou, což zvyšuje jejich odolnost. Samotný beton se skládá ze tří frakcí tříděného 

kameniva, směsného cementu a různých přísad a příměsí. Těmi lze dosáhnout různých 

efektů, jako například zvýšení odolnosti proti kyselým vodám.[11]. Nevýhodou materiálu 

je kvůli jeho váze špatná manipulace na staveništi. 

Plast (obr. 9) 

Stále častěji se využívá jako moderní materiál v menších lokalitách pro svou 

cenovou dostupnost a jednoduchou manipulaci. Toto potrubí, většinou z PP, PVC a PP, má 

výrobci zaručenou životnost často přes 100 let. Svým složením často odolávají i vyšším 

teplotám a chemickým vlivům. Na rozdíl od ostatních materiálů zde chybí dlouhodobá 

zkušenost z praxe.[16] 

Ze zkušeností s prvními generacemi plastových trub ze 70. let lze říci, že nejčastější 

poruchou těchto systému (cca 70%) jsou trhliny způsobené nesprávným uložením trub 

díky nekázni při jeho pokládce. Díky špatnému hutnění, zásypu a podkladnímu loži se 

projevují negativní účinky tlaků okolního prostředí. [17] 

Kamenina (obr. 10) 

První kameninové potrubí bylo užito již ve starém Babylóně. Jedná se o léty 

ověřený materiál s přírodním složením a s ověřenou životností přes 100 let. Je oblíbená pro 
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svou mechanickou odolnost, odolnost vůči abrazi, nízkému hydraulickému odporu, 

poměrně nízké ceně a chemické stabilitě. [11]. 

Nevýhodou tohoto materiálu je snadné opotřebení při zvýšeném tlaku, zvláště při 

hlubokém uložení potrubí. [18] 

 

Ostatními materiály k výstavbě kanalizace mohou dále být např. tvárná litina, čedič, 

vláknocement apod. 

 

 

Obr. 8: Betonové potrubí. Zdroj: http://www.freefoto.com/preview/13-58-9/Concrete-Pipes 

Obr. 9: Plastové potrubí. Zdroj: http://nabidky.edb.cz/Nabidka-23987-Prodej-dodavka-materialy-pro-kanalizace-

vodovody-potrubi-drenazni-systemy-Ostrava 
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4.2.5 Objekty na stokové síti 

Objekty na stokové síti zajišťují její správné fungování a možnost údržby. Jsou její 

nedílnou součástí. [19]  

Vstupní šachta (obr. 11) 

Tyto šachty jsou nejčastěji vyrobeny z betonu či plastu o průměru 1000 mm. 

V případě betonových šachet se jedná o prefabrikované dílce různé výšky, ze kterých je 

možno vytvořit šachtu přímo na míru. Vesměs umožňují veškeré druhy údržbových prací, 

ale nejčastěji slouží k přístupu k stokovému systému kvůli čištění a monitoringu. Může se 

v nich měnit sklon, profil a směr stoky a slouží také ke spojení více stok. [20]. 

Obr. 10: Kameninové potrubí. Zdroj: http://nabidky.edb.cz/Nabidka-23987-Prodej-dodavka-materialy-pro-kanalizace-

vodovody-potrubi-drenazni-systemy-Ostrava 
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Spadiště (obr. 12) 

Spadiště slouží k překonání výškových rozdílů na trase stoky při zachování 

maximální rychlostí odpadní vody. Skládá se ze šachty a z vertikálně uloženého potrubí. 

To svádí odpadní vodu na dno šachty, přičemž ztrácí část své mechanické energie a zmenší 

se tím její rychlost. Při dešťovém průtoku voda zaplní potrubí a část jejího objemu je 

nucena pokračovat přes přepad v šachtě. Přepadem se zpomalí o protější stěnu šachty, 

která musí být z pevnějšího materiálu a odteče dnem šachty. [21] 

  

Obr. 11: Vstupní (spojná) šachta. Zdroj: 

http://www.humes.com.au/fileadmin/templates/HUMES/doc/Brochures/Access_chamber

s_Humes.pdf 
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Čerpací stanice 

Slouží k dopravě odpadní vody z níže položených míst do výše položených míst. 

Výtlak vedený z čerpací stanice musí být ukončen v šachtě gravitační kanalizace. Ideálním 

materiálem pro potrubí je tvárná litina, případně plast. 

Čerpací stanice můžeme rozdělit na stanice: 

a) Stanice s nadzemním objektem: 

b) Stanice bez nadzemního objektu (čerpací šachty) [22] 

Mezi ostatní objekty na síti se pak řadí např. lapače splavenin, kanalizační přípojky, 

shybky, odlehčovací komory atd.  

Obr. 12: Schéma spadiště. Zdroj: 

http://web.vscht.cz/pecenkam/Stokov%C3%A1n%C3%AD/Tvary%20stok,%20objekty%20na%20stok-siti/spadiste-na-bocni-

stoce.jpg 
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5 POSOUZENÍ MOŢNÝCH VARIANT A ROZPRACOVÁNÍ 

DOPORUČENÉ VARIANTY 

Navrhované varianty jsou převážně koncipované jako jednotná splašková 

kanalizace z důvodů nízké průtočné kapacity koryta recipientu. (obr. 13) 

5.1 Varianta A  

Tato varianta je koncipována jako jednotná stoková soustava s gravitačním 

uspořádáním. Její hlavním sběračem je stoka A (viz obr. 14). Ta prochází postupně od 

svého ústí v ČOV na Rychvaldské ulici, kde se do ní postupně napojují B, A1 a A2, poté 

ulicí Sládečkovou a Obecní napojuje stoku A3. Stoka poté odbočuje z asfaltové 

komunikace a pokračuje podél úpatí Michálkovické haldy až po ulici Šmilovského, kde se 

napojuje stoka A4. Trasa poté končí na ulici Čs. armády.  

Přínosem této varianty je čistě gravitační uspořádání bez nutnosti výtlaku. 

Umožňuje také lepší podmínky pro pohyb stavební techniky mimo intravilán. Její užití ale 

znamená uložení potrubí do nestabilního podloží haldy a vedení jeho trasy přes soukromé 

pozemky, což může zkomplikovat realizaci projektu.  

Tato varianta nebyla použita z důvodu absence podrobného výškového zaměření 

okolí haldy v podkladových materiálech. 

5.2 Varianta B  

Stoková síť v této variantě je navržena jako jednotná kanalizace s jedním výtlakem. 

(obr. 15) Kmenová stoka zde vede přes Rychvaldskou ulici a ulici Čs. armády a kopíruje 

Obr. 13: Michalkovický potok. Zdroj: Martin Novák. 
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trasu sběrače BA z předchozí varianty. Postupně se na ni od ústí napojují stoky B a A1. 

Takto je odkanalizováno přibližně půl města. 

Jeho druhá část je odvodněna díky sběrače C, jež svádí odpadní vody z ulic Čs. 

armády a Šmilovského a do níž se napojují stoky C1, C2 s vedlejšími přítoky C2, C3, C4, 

C5. Všechna odpadní voda je svedena do ulice Kolmé na čerpací stanci ČS1. Odtud vede 

výtlak zpět po trase sběrače C a je napojen na začátek stoky A. Tudy je již voda gravitačně 

dopravena na ČOV. 

Výhodou této varianty je vedení stokových sítí pouze v komunikaci. Jejími 

nevýhodami je poměrně dlouhá doba odtoku a velké množství přečerpávaných vod. 

5.3 Varianta C 

Verze C (obr. 16) je navržena tak, že kombinuje obě předchozí varianty. Kmenová 

stoka A vede po ulici Rychvaldská a Radvanická a kopíruje trasu ulice Sládečkova až po 

výškový zlom, nacházející se u autobusové zastávky Panská. Na ulici Obecní se na ni 

napojuje stoka AB s jejími přítoky ABA a ABB. Na křižovatce ulic Radvanická a 

Sládečkova se dále  na stoku A napojuje stoka AA a na spojnici  Rychvaldské a ulice Čs. 

armády se připojuje sběrač B. Ten má stejně jako ve variantě A jednu vedlejší stoku a tou 

je BA. Tyto dvě stoky přibližně kopírují vedení a zcela nahrazují původní dešťovou 

kanalizaci. 

Stejně jako ve variantě B je stoková síť rozdělena na 2 části. Oproti ní byly 

uplatněny změny, eliminující určitou část jejich nevýhod. První změnou je změna trasy 

výtlaku, jež vede po ulici Sládečkově a napojuje se na jednotnou stoku BA. Druhou 

změnou je celkové přejmenování stok. Hlavní změnou, oproti variantě B, je navržení 

pouze oddílné splaškové kanalizace, jež umožní snížit množství čerpaných vod. Dešťové 

vody budou řešeny v navazující diplomové práci. 

Výhodami této varianty je rychlé odvedení splaškových vod z druhé části 

odvodňovaného území a vedení pouze v městských komunikacích. Nevýhodou je vedení 

výtlaku a stoky C úzkou Sládečkovou ulicí, která kvůli své šířky vyžaduje přeložku 

inženýrských sítí po většině trasy výtlaku.  

Varianta C je v této práci rozpracována detailně. 
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Obr. 14: Varianta A. Zdroj: Martin Novák  
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Obr. 15: Varianta B. Zdroj: Martin Novák 
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Obr. 16: Varianta C. Zdroj: Martin Novák 
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5.4 Rozpracování doporučené varianty 

Podkladem pro vypracování praktické části práce byl situační plán ve formátu 

DWG vývojářského programu AutoCAD. Veškeré technické výkresy jsou řešeny v tomto 

programu. V případě podélných profilů byl užit program Winplan. Hydrotechnické 

výpočty byly provedeny za pomoci programu MS Excel a textová část MS Word. 

V první fázi práce byl rozpracován situační plán s polohopisným zakreslením 

jednotlivých stok. Následující část, vycházející ze situace, byla hydrotechnická situace, jež 

člení určité úseky stokové sítě do kanalizačních okrsků. Ty byly dále užity u technických 

výpočtů dimenzace a vlastnosti potrubí. Poslední fází je pak navrhnutí podélných profilů 

s užitím předchozích výpočtů. 

5.4.1 Situační plán 

Zadaná situace obsahuje zakreslené výškopisné body a zakreslenou většinu 

inženýrských sítí v oblasti. Stávající dešťová kanalizace zde není zaznačena. Z tohoto 

důvodu byl naprojektován zcela nový návrh kanalizace s částečným vedením v její 

stávající trase.  

Navržené stoky jednotné sítě mají celkovou délku 4516 metrů se 122 navrhnutými 

šachtami. K projekci bylo zvolené větevné uspořádání gravitační sítě. Kmenová stoka A 

(délka 1151m) má celkem 3 vedlejší stoky. První je sběrač B (1312m), připojující se 227 

metrů od staničení. Na tu navazuje její vedlejší stoka BA (1064m) v šachtě B10, 392 metrů 

od staničení trasy B. Dále na sběrač A navazuje stoka AA (233m) v šachtě A8, 321m 

staničení. Poslední vedlejší stokou sběrače A je stoka AB (551m). Ta se napojuje v šachtě 

A12 (staničení 421 m). Má 2 vedlejší stoky – stoka ABB (133m) se staničením 251m a 

stoka ABA (313m) se staničením 313 metrů.  

Sběrače oddílné splaškové kanalizace mají celkem 1946 m a obsahují 65 šachet. 

Páteřní stokou je zde sběrač C (458m), jež má staničení v nejnižším místě oblasti – 

v čerpací stanici ČS1. Do něj se postupně připojuje v šachtě C1 stoka CA (511m), 

staničení 2 metry, s jednou vedlejší stokou CAA (176m) v 331 metrech a stoka CB (288m) 

v šachtě C4 se staničením 92 metrů. Stoka CB má 2 vedlejší stoky – CBA (270m) v šachtě 
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CB1, staničení 105m a stoku CBB (243m) v 75m. Podrobně je situace rozebrána v příloze 

č. 1 

5.4.2 Hydrotechnická situace 

Hydrotechnická situace (viz příloha 2.) rozděluje danou hydrologickou oblast 

vkreslenou do situace na dva větší celky, které se dále rozdělují na menší - kanalizační 

okrsky. Každý jednotlivý okrsek zabírá maximální plochu jednoho hektaru. Každá tato 

samostatná část je rozdílná svým sklonem, plochou a druhem zástavby, délkou 

procházející stoky a počtem šachet.  

Systém použitý na vytvoření kanalizačních okrsků je tzv. „systém ideálních střech“. 

Systém vychází z rozpůlení úhlů mezi stokami ve spojovacích (v případě nutnosti i 

běžných) šachtách, vynesení os z jejich středu a následující ohraničení plochy vytyčené 

těmito osami. Tyto okrsky jsou vzestupně číselně označeny od nejvyššího bodu kmenové 

stoky směrem k jejímu staničení a zahrnují od nejvyššího bodu i stoky postupně napojující 

se. 

Kanalizační okrsky slouží jako podklad pro výpočet dimenzace potrubí. 

5.4.3 Hydrotechnické výpočty 

Při posouzení stokové sítě se užívá více metod výpočtů. Moderní metody jsou 

postaveny na nových technologiích, kde jsou používány stálé věrnější modely simulující 

dění při nátoku vod do stokové sítě a jevů probíhajících na povrchu a v stokové síti. 

Klasickými metodami jsou tzv. „racionální metody“. 

Tyto metody můžeme rozdělit na: 

„1. metody, které předpokládají, že průtokové maximum způsobí deště kritické, to 

je takové, které mají dobu trvání stejnou jako je doba odtoku do posuzovaného místa – na 

př. metoda součtová. 2. metody, při kterých je vyhledáván déšť se zkrácenou dobou trvání, 

tzv. metody retardační. Příkladem je metoda Bartoškova.“ [23] 

V této práci bylo užito kvůli nedostupnosti moderních metod výpočtu racionální 

metody – metody součtové. Metoda Bartoškova bude využita v navazující diplomové 

práci. Při zpracovávání užité metody bylo vycházeno z Bakalářské práce Tomáše 
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Bauernöpla [24]. Jednotlivé výpočty byly seřazeny do tabulky v programu MS excel (viz 

příloha 3 a 4). Popis sloupců je níže popsán: 

Stoka 

Tento sloupec obsahuje jednotlivé názvy stok a jejich podružných sběračů. 

Číslo kanalizačního okrsku 

Obsahem tohoto sloupce je číselné označení každého okrsku. Všechny okrsky mají 

vlastní číslo kromě okrsku 7, jež musel být rozdělen kvůli velkému sklonu na 3 menší - a, 

b, c. Okrsky oddílné kanalizace obsahují před číslem písmeno A. 

Plocha povodí (  ) 

Jedná se o plochu kanalizačního okrsku, vyčtenou z hydrotechnické situace za 

pomocí programu AutoCAD. 

 

Specifický odtok (    

Jedná se o odtok spočítaný pro danou oblast a je dán vztahem: 

   

        
     
    

 

                    

Kde: 

2114   počet obyvatel dané oblasti 

86400   počet sekund za 1 den 

115   specifická spotřeba [           ] 

29,6   celková plocha povodí [ha] 

Odtokový součinitel ψ 

Jedná se o bezrozměrnou jednotku, která určuje rozdíl mezi srážkami a odtokem 

z dané plochy vůči ploše celkové. Odtok je ovlivněn zastoupením různě propustných 

ploch, u kterých má voda rozdílný průsak, odpar a odtok. Na danou plochu se pak spočítá 

tzv. střední odtokový součinitel. Ten vychází ze „vzorového hektaru“, který se vypočítá 
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podle normy ČSN 75 6101. Jedná se o plochu, která reprezentuje svým složením dané 

území. 

Kvůli velkým výškovým rozdílům byly v této práci spočteny 3 vzorové hektary pro 

sklony terénu: do 1%; 1-5%  nad 5%.  

Příklad výpočtu pro sklon 0,67% : 

 

    
                               

 
 

 

          

 
Tabulka 1 Výsledné odtokové součinitele 

    0,343 

      0,237 

    0,197 

 

          

           

          

 

Dílčí redukovaná plocha (  ) 

Vychází ze vztahu: 

        

Kde: 

    plocha povodí [ha] 

   střední součinitel odtoku 
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Celková redukovaná plocha (  ) 

Je to součet dílčích redukovaných ploch, které na sebe na stoce navazují po směru 

toku. Započítávají se zde postupně i plochy z okolních připojujících se sběračů 

 

Intenzita redukovaného deště (i) 

Jedná se o specifickou hodnotu pro danou oblast. Pro okolí města Ostravy je tato 

hodnota 15 minutového deště při periodicitě 0,5 dána na               . 

 

Dílčí dešťový průtok (    

Udává maximální průtok dešťových vod v jednotlivých okrscích. Spočítá se dle 

vztahu: 

          

Kde: 

    plocha povodí [ha] 

   střední součinitel odtoku 

   intenzita redukovaného deště [              ] 

 

Dílčí splaškový průtok (    

Splaškový průtok z dílčích okrsků se spočítá jako: 

 

         

Kde: 

    plocha povodí [ha] 

    specifický odtok [            
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 Celkový splaškový průtok       

Výpočet probíhá obdobným způsobem jako u celkové redukované plochy. Rozdíl 

spočívá ve sčítání dílčího splaškového průtoku. 

 

Maximální celkový dimenzovací průtok (    ) 

Tento průtok se počítá zvlášť pro jednotlivé kanalizační okrsky podle vzorce: 

 

            

Kde: 

     celkový splaškový průtok [     ] 

    dílčí dešťový průtok [     ] 

K jednotlivým okrskům se pak přičítá    z předešlých okrsků a navazujících stok 

po směru toku počínaje kmenovou stokou. 

 

Sklon dna 

Sklon dna stoky byl navržen po zakreslení výškových kót terénu do podélného 

profilu v programu Winplan. Tento sklon je uzpůsoben sklonu terénu tak, aby byla při 

daném materiálu dodržena maximální rychlost ve stoce. Tato hodnota je dána v promilích. 

 

Navrţený profil 

Jedná se o navrhovaný vnitřní průměr stoky nacházející se v  kanalizačním okrsku, 

dimenzovaný podle hydraulických tabulek daného materiálu. V tomto případě se jedná o 

beton. [prefa]. Výběr profilu závisí na dimenzovacím průtoku a je důležité, aby bylo 

zajištěno minimální krytí 1,80 m. 

  



Martin Novák: Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Michálkovice 

 

28 

2013 

Délka úseku (s) 

Je to délka stok v jednotlivých kanalizačních okrscích. Hodnoty byly vyčteny 

z hydrotechnické situace. 

 

Kapacitní průtok (    ), Kapacitní rychlost (    ) 

Tyto hodnoty se opět získávají z hydraulických tabulek pro daný materiál. Určují 

průtok a rychlost při kapacitním plnění. 

 

Plnění (h) 

Hodnota plnění se získá vynásobením průměru stoky s koeficientem, vyčteným 

z tabulek po interpolaci hodnoty lambda. Jedná se o výšku zaplnění stoky při skutečném 

průtoku. 

 

Skutečná rychlost (     

Je to rychlost ve stoce získaná ze vzorce: 

    
 

   
      

Kde: 

κ  součinitel kapa 

      Kapacitní rychlost [m/s] 

 

Dílčí doba průtoku 

Doba, za kterou odteče odpadní voda z jednoho kanalizačního okrsku. Vzorec pro 

její výpočet je: 
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Kde: 

   délka stoky v okrsku [m] 

     Skutečná rychlost [m/s] 

 

Celková doba průtoku 

Jedná se o součet dílčích dob průtoku zvlášť na jednotlivých stokách. Její hodnota 

je v tabulce v sekundách i v minutách 

Součinitel λ a κ 

Součinitel lambda se určí ze vztahu: 

  
    

    
 

Díky němu lze za pomoci interpolací z hydraulických tabulek odečíst hodnotu κ, 

která slouží k výpočtu skutečné rychlosti odpadní vody ve stoce. 

Výpočet jednotné a oddílné splaškové kanalizace probíhal stejně s rozdílem, že u 

oddílné sítě nebyly započítávány při dimenzaci potrubí dešťové vody. Obě tyto části byly 

spočítány zvlášť, a i přesto, že jsou odpadní vody z oddílné kanalizace přečerpávány do 

jednotné kanalizace, nebyly zahrnuty při výpočtech dimenzace stok. 

5.4.4 Podélné profily 

Na základě hydrotechnických výpočtů byl pro každou stoku vytvořen podélný 

profil (viz přílohy 5-17). Každý z nich obsahuje zaznačený terén, jehož výškové kóty byly 

odečteny interpolací z výškopisu v zadané situaci. Je zaznačeno i rozmístění jednotlivých 

šachet, jejich odtokové poměry a napojení potrubí. Na to byla užita metoda „dno do dna“. 

Podélný profil dále obsahuje hloubku uložení potrubí a některá zaznačená data 

z hydrotechnických výpočtů jako např. délka úseku, skutečná rychlost apod.  V podélných 

profilech jsou také zaznačeny úseky, v nichž je nutnost provést přeložky inženýrských síti. 
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5.4.5 Výtlak 

V navrhované variantě se nachází výtlačné potrubí V1 čerpající odpadní vody 

z čerpací stanice ČS1 do spojné šachty A34. Toto potrubí vede souběžně se stokou C a má 

celkovou délku 41 metrů. Technické parametry čerpacího systému nebyly v této práci 

řešeny. Budou dále rozvíjeny v navazující magisterské práci. 
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6 EKONOMICKÝ ODHAD NÁKLADŮ 

Odhad ekonomických nákladů vychází z materiálu vydané Ministerstvem 

zemědělství „Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací 

(aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a 

kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy 

vodovodů a kanalizací“. 

Součástí odhadu je výpočet pořizovacích cen kanalizačního potrubí, objektů na 

stokové síti a celkové náklady výkopových prací. Materiál užitý v této práci je pouze 

beton. Veškeré užité objekty pocházejí z katalogu firmy Prefa Brno a.s. [25] 

Výkopové a pozemní práce 

Veškeré navrhované stoky jsou vedeny v asfaltových komunikacích. Vychází se 

zde tedy z cenových ukazatelů pro budování stoky ve zpevněných plochách. V tabulce č. 2 

jsou uvedeny všechny potřebné náklady pro uložení potrubí daného profilu. 

Tabulka 2 Náklady za uloţení potrubí 

DN (mm) 
Délka potrubí  

[m] 

Cena za metr  

[Kč] 

Dílčí cena  

[Kč] 

300 2909 7360 21 410 240 

400 1089 8290 9 027 810 

500 995 9110 9 064 450 

600 607 10380 6 300 660 

800 552 13230 7 302 960 

1000 83 16010 1 328 830 

1400 227 22910 5 200 570 

Celkem 59 635 520 
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Potrubí 

Ceny potrubí vycházejí z ceníku firmy Prefa Brno a.s [26]. Ceny jsou uvedeny bez 

DPH. Bylo zde užito betonové potrubí se síranovzdorným cementem. 

Tabulka 3 Cena za materiál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekty na síti 

Tabulka 4 Cena za objekty na síti 

 

 

 

Suma celkových nákladů k vybudování kanalizace je s nezahrnutým výtlačným 

systémem 73 768 968 Kč. 

  

DN  

(mm) 

Délka potrubí 

[m] 

Cena za metr 

[Kč] 

Dílčí cena 

 [Kč] 

300 2909 845 2 458 105 

400 1089 1102 1 200 078 

500 995 1442 1 434 790 

600 607 1950 1 183 650 

800 552 3770 2 081 040 

1000 83 5440 451 520 

1400 227 8195 1 860 265 

Celkem 10 669 448 

Druh objektu 
Počet 

 [ks] 

Cena za kus  

[Kč] 

Celkem  

[Kč] 

Revizní šachty 173 18000 3 114 000 

Spádiště 14 25000 350 000 

Celkem 3 464 000 
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ZÁVĚR 

 

Po zvážení všech aspektů komplikujících projekci kanalizační sítě byla po 

konzultaci s vedoucím práce zvolena pro tento projekt jako výchozí Varianta C. Bylo zde 

navrženo 13 stok jednotné a oddílné kanalizace o celkové délce 6462 metrů obsahující 

celkový počet 187 šachet. Projekt dále obsahuje jeden navržený výtlak, jehož technické 

zpracování bude dále rozvíjeno v navazující diplomové práci. 

Byl graficky zpracován situační plán (příloha č. 1) a hydrotechnická situace 

(příloha č. 2) na základě katastrálního zaměření a ke každé stoce byl vypracován výkres 

podélného profilu (příloha č. 5-17) na základě hydrotechnických výpočtů (příloha č. 3-4). 

Navržená varianta je výhodná díky vedení trasy stok pouze ve veřejných 

komunikacích. Její nevýhodou je nutnost přeložek inženýrských sítí po trase výtlaku. 

Dále byl proveden přibližný ekonomický odhad nákladů na realizaci projektu, jež 

díky nově postavené ČOV obsahuje pouze náklady na práce spojené s realizací projektu a 

na použitý materiál. Celkové náklady jsou odhadnuty na 73 768 968 Kč. 

V navazující diplomové práci bude kromě zmíněného výtlaku řešeno také odvedení 

dešťových vod u oddílné části kanalizace, se kterými zde není počítáno. Dále budou 

rozvinuty hydrotechnické výpočty užitím Bartoškovy metody a bude provedena nová 

dimenzace potrubí jednotné kanalizace, která zde nezahrnuje splaškové vody přečerpávané 

z čerpací stanice ČS 1. 
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