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ANOTACE

V předložené práci je zpracován návrh odkanalizování obce Lhotka. 

V první části je popsaná problematika odkanalizování obce Lhotka.

V další části jsou zpracovány a vysvětleny hlavní technické zásady projektování splaškové 

kanalizace a následně je uveden přehled běžně používaných materiálů a technologií 

používaných při výstavbě kanalizací.

Na závěr je rozpracován návrh odkanalizování obce, včetně projektové dokumentace, 

použitého materiálu kanalizační sítě a technologie výstavby kanalizace v obci Lhotka.

Klíčová slova: gravitační kanalizace, stoka, splaškové odpadní vody, čistírna odpadních 
vod, čerpací stanice, 

SUMMARY

There is a concept of sewer system design in the village Lhotka described in this project-

work.

The issue of sewer system design in Lhotka is described in the first part of the work.

The next part contains the execution and explanation of the main technical aspects of the 

wastewater sewer system design and afterwards there is a summary of common used 

materials and technologies being used by construction of sewer systems described.

At the end, there is a semi-finished concept of sewer system in the village including the 

projection documents, enumeration of used materials and description of the construction 

technology in the village Lhotka mentioned.

Keywords: gravitational sewerage, sewer, sewage, sewage disposal plant, pumping 
station,
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SEZNAM   ZKRATEK:

PE - polyetylén

PP - polypropylen

PVC - polyvinylchlorid

ASŘ - automatická stanice řízení

ČSN - česká státní norma

ÚČOV - ústřední čistírna odpadních vod

ČOV - čistírna odpadních vod
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1. ÚVOD

Předložená práce navrhuje odkanalizování celého zájmového území  městského 

obvodu Ostrava –Lhotka. Jedná se pouze o odpadní vody splaškové. Zpracování dešťových 

vody není v této práci řešeno.

Předložená práce se snaží navrhnout ucelenou oddílnou kanalizační soustavu, která 

bude splňovat současné legislativní a technické podmínky. Nově vybudovanou kanalizací 

se předpokládá snížení poměru balastních vod a omezení počtu havarijních stavů na 

současné kanalizační síti.

V  práci je dále podrobněji rozpracovaná páteřní stoka A, ostatní stoky A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, A7 a dešťová kanalizace budou dále navrženy v rámci diplomové práce.       

Za účelem volby materiálu doporučeného pro výstavbu kanalizační sítě byly vypracované 

dvě varianty rozpočtů. Varianta A kalkuluje s použitím PP pro trubní systém a taktéž        

pro revizní šachty DN 1000. Varianta B počítá s použitím tradiční kameniny, jako 

materiálu  pro trubní systém a s výstavbou prefabrikovaných betonových šachtic.

Identifikační údaje stavby

Název stavby: Novostavba veřejné splaškové kanalizace v městském obvodu 

Ostrava -Lhotka

Katastrální území: Ostrava – Lhotka

Investor:

Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28

729 71 Ostrava – Mor. Ostrava

Projektant: Marek Chum

Dodavatel stavby: bude vybrán ve výběrovém řízení

Zahájení stavby: 

Ukončení stavby: 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH

POMĚRŮ

Městský obvod Ostrava – Lhotka je situován v těsné blízkosti řeky Odra.                

Na protější straně břehu řeky se nachází ÚČOV Ostrava. Tyto dispozice předurčují toto 

zájmové území k odkanalizování pomocí oddílné soustavy s potřebou veškeré odpadní 

vody přečerpávat přes řeku Odru na ÚČOV Ostrava . Veškeré odpadní vody budou tedy 

gravitačně odváděny do přečerpávací stanice a odtud pak tlakovou kanalizací v délce 

potřebné pouze k překonání vodního toku na ÚČOV Ostrava. Současný stav je totožný 

s tímto návrhem.

Navrhuje se tedy pouze výstavba nové stokové sítě, která bude eliminovat množství 

balastních vod, které pronikají do technicky a provozně nevyhovující kanalizace. 

Přečerpávací stanice a výtlak na ÚČOV Ostrava je ve vyhovujícím stavu, nedávno byla tato 

část revitalizována,  a proto nebude v této práci dále řešena.

obrázek 1. Letecký pohled na městský obvod Ostrava- Lhotka a blízký ÚČOV Ostrava
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3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMŮ

V současné době je splašková kanalizační síť tvořena z rozdílných materiálů, 

většinou jsou použité betonové trouby, spoj péro dřík, bez  zajištění dostatečné odolnosti 

proti pronikání odpadních vod do vod podzemních a průniku balastních vod do kanalizační 

soustavy. Revizní šachty jsou většinou zděné z pálených cihel, čtvercového průřezu 

800x800 mm. Napojení domovních přípojek je provedeno neodborně.

Celkově je tedy kanalizační síť v nevyhovujícím technickém stavu.

4. PRINCIPY ŘEŠENÍ (LEGISLATIVNÍ, TECHNICKÉ)

4.1. Druhy odpadních vod

Za odpadní vodu je považována veškerá voda, u které se díky jejímu použití změní 

její chemické vlastnosti, nebo chemické složení, ale také její fyzikální vlastnosti               

(teplota atd.). S těmito vodami je nutné nakládat jako s odpadem a před jejím vrácením                  

do ekosystému je potřeba je co nejvíce vyčistit. Podle místa zdroje znečištění a jejich 

použití můžeme odpadní vody rozdělit do několika skupin.

a) Splaškové

Jsou produkované v obytných celcích, v zřízeních občanské vybavitelnosti               

a v hygienických zařízeních výrobních závodů a provozů. Obsahují zbytky jídel, záchodové 

odpadní hmoty, vodu použitou k mytí, koupání a praní, včetně pracích a mycích 

prostředků. Povaha těchto znečišťujících látek je většinou organická a tvoří ji z velké části 

hlavně moč a fekálie.

b) Průmyslové

Jsou vody, které byly použity při výrobním procesu v průmyslových závodech.

Jejich znečištění je více rozmanitější než u vod splaškových. Podle převažujících 

znečisťujících látek můžeme průmyslové odpadní vody rozdělit do dvou hlavních skupin   

a to na průmyslové odpadní vody s převážně organickým znečištěným a na odpadní vody 

s převážně anorganickým znečištěním. Převážně anorganicky znečištěné průmyslové 

odpadní vody se dále mohou dělit podle stupně množství anorganických toxických látek.

Znečištění průmyslových odpadních vod je natolik rozmanité, že některé odpadní vody lze 
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v omezené míře vypouštět přímo do recipientu. Jiné odpadní vody se musí před vypuštěním 

do městské kanalizace předčistit, nebo dokonce je nelze se splaškovými odpadními vodami 

čistit společně.

c) Infekční odpadní vody

Jsou vody, které vznikají v infekčních odděleních nemocnic, sanatorií, v kafilériích

apod.. Mohou obsahovat choroboplodné zárodky, a proto je nutné s těmito vodami zvláštní 

zacházení, například jejich desinfekce před případným vypouštěním do městské kanalizace,

nebo dokonce jejích oddělené čištění.

d) Srážkové vody

Jsou vody, které vznikají při dešťových srážkách, při tání ledu a sněhu.                 

Do kanalizace se dostávají pomocí dvorních, uličních vpustí a ze střech domů pomoci 

střešních svodů. Jejich znečištění je proměnlivé v závislosti na vydatnosti a tzv. prvním 

splachu.

e) Vody balastní

Jsou vody, které se do stokového systému pronikají díky netěsnostem v kanalizaci.

Jsou nežádoucí, protože zvyšují objem vod určených k čištění a mají negativní teplotní 

účinek (snížení teploty odpadních vod) v procesech biologického čištění v ČOV.  

f) Ostatní odpadní vody

Jsou to vody produkované jinými zdroji. Do stokové sítě se nesmějí odvádět 

odpadní vody, které by mohly narušovat stokovou síť a objekty na stokové síti. Odpadní 

vody,  které by mohly způsobovat provozní problémy, nebo ohrožovat zdravý a bezpečnost 

obsluhy stokové sítě a ČOV. Další podmínky pro kvalitu odpadních vod vypouštěných       

do stokové sítě určuje „Provozní řád kanalizace“.

g) Neznečištěné vody

Podzemní, kondenzované, neznečištěné vody chladící a neznečištěné vody dešťové 

apod. je vhodné například povrchově vsakovat, nebo odvádět samostatnou stokou přímo 

do recipientu. Tímto je možné efektivně snížit množství odpadních vod.

4.2. Stokové soustavy
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Podle způsobu odvádění odpadních ze zájmového území rozeznáváme tři soustavy 

stokových sítí.

a) Soustava jednotná

Odpadní vody ze zájmového území jsou odváděny společnou kanalizací. Společně 

jsou tedy odváděny vody splaškové, dešťové a případně průmyslové, pokud vyhovují 

limitům, které jsou stanovené v kanalizačním řádu provozovatele stokové sítě. Na stokové 

síti jednotné sítě se nacházejí tzv. odlehčovací komory, které mají za účel při zvýšeném 

průtoku odpadních vod během dešťů zajistit snížení množství odpadních vod přitékaných 

na ČOV, jejím odlehčením do recipientu. Toto je zásah, který má chránit provoz ČOV,

avšak je velmi necitlivý k recipientu. Tento negativní stav je možné omezit vhodným 

vybudováním tzv. dešťových zdrží, které mohou různými technologiemi zachytávat tento 

zvýšený průtok a po skončení zvýšeného průtoku jej postupně odvádět k vyčištění            

na ČOV.

b) Soustava oddílná

Tímto druhem stokové soustavy jsou splaškové případně průmyslové odpadní 

vody odděleně od vod dešťových. Musí být tedy vybudované a provozované dvě stoky.

Nezředěná městská odpadní voda je tedy přímo odváděna k  vyčištění na ČOV a srážkové 

vody jsou odváděny přímo do recipientu. I tento systém odvádění odpadních vod má také 

své provozní a ekologické nevýhody. Oddílná splašková kanalizace je díky oddělenému 

odvádění dešťových vod ochuzena o proplachování a čištění během zvýšených dešťových 

průtoků. Přímé vypouštění srážkových vod do méně vodnatých toků může způsobit taktéž 

ekologické problémy. Rázové zvýšení průtoku vody v korytě recipientu může způsobit 

odplavení organizmu žijících v recipientu, případně vznik tzv. hladové vody, která 

vytváří erozi dna a břehů koryta recipientu.

Samotný problém tvoří potřebu umístění dvou kanalizačních řadů v již tak přeplněných 

městských ulicích. 

c) Soustava kombinovaná (modifikovaná)

Oba předešlé soustavy se mohou vhodně kombinovat.

4.3. Systémy stokových sítí

a) Gravitační kanalizace
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 Tradiční systém odkanalizování zájmového území z využitím gravitační síly.

Odpadní vody jsou odváděny beztlakovým systémem s tzv. volnou hladinou. Potrubí musí 

být uloženo ve spádu. Minimální spád jednotné a oddílné soustavy gravitační stoky 

z hlediska zanášení stoky se posuzuje dle ČSN 756101 (Stokové sítě a kanalizační 

přípojky). Minimální dimenze stok je DN 250 mm a u betonových a železobetonových 

trub DN 300 mm. Oproti alternativním způsobům odkanalizování, jako je podtlaková 

nebo tlaková kanalizace je z důvodu zachování minimálních spádu potřeba stoky budovat 

ve větších hloubkách. Tato nevýhoda potřeby hlubšího uložení stok podle potřeb dodržení 

minimálních spádu je kompenzována nulovou spotřebou energie potřebnou na dopravu 

odpadních vod na ČOV a větší spolehlivosti stokové sítě.

Systémy gravitačních stokových sítí:

•Radiální (dostředný) systém je vhodný pro odvodnění kotlin. Jednotlivé stoky se zbíhají 

do nejnižšího místa a odtud jsou následně odváděné na ČOV.

•Větevný systém je vhodný pro členitější území. Stoky se vedou nejkratší a spádově 

nejvýhodnější cestou do nejnižšího místa a posléze jsou odváděné na ČOV. Nejnižším 

místem je vedena tzv. kmenová stoka, na ní jsou napojené tzv. hlavní stoky, které nabírají 

odpadní vodu ze sběračů s uličními stokami. Uspořádání připomíná tvar rozvětveného 

stromu.

•Úchytný systém je vhodný pro odkanalizování dlouhých údolí kolem recipientu

s jednotným sklonem. Kmenová stoka je vedena kolem recipientu a na ní jsou napojené 

jednotlivé sběrače s uličními stokami.

•Pásmový systém je vhodný tam, kde je potřeba odpadní vody přečerpávat. Zájmové 

území je rozděleno do několika výškových pásem.

b) Tlaková kanalizace

Alternativní způsob odkanalizování plochých území, kde je použití gravitační 

kanalizace buď nemožné z důvodu negativního převýšení (protispád) a nebo by gravitační 

kanalizace musela být vybudována v příliš velkých hloubkách pro zajištění spádu. V tomto 
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případě se může použití tlakové kanalizace ekonomicky výhodnější. Veškeré odpadní 

splaškové vody z jednotlivých nemovitostí jsou gravitačně svedeny do čerpacích šachet   

na pozemku vlastníka každé nenovosti a odtud jsou pomocí čerpadla přečerpávané           

do tlakové kanalizace.

Tlaková kanalizace se tedy skládá z:

• gravitační části  přípojky,  

•sběrné šachty  (z  PE, betonová  atd.) se sběrnou jímkou odpadní vody,  zařízení

pro  zachycení případně rozmělnění částic, které by neprošly čerpadlem a  mohly by 

způsobit jeho ucpání (jedná se buď o česla nebo síta předřazená před sběrnou 

šachtou anebo o mělnící zařízení, které je umístěno u sání čerpadla   a případné větší 

částice rozmělní), čerpadlo, rozvaděč s ASŘ

•tlakové potrubí  (PVC, PE) malých průměrů, umožňující dopravu odpadních vod z mnoha

kilometrových vzdáleností

Obrázek 2. Schéma tlakové kanalizace

Obrázek 3.  Domovní prečerpávací stanice od firmy SIGMONT Praha
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c) Podtlaková kanalizace

Odpadní vody jsou přiváděné do sběrné šachty.

Po naplnění sběrné šachty se automaticky otevře podtlakový ventil a vody jsou 

nasáté do hlavního podtlakového potrubí. Hlavní podtlakové potrubí je v dimenzích DN     

90 – 200 mm. Podtlaková stanice vyvíjí v kanalizaci podtlak 0.4 - 0.8 baru a splašky jsou 

dopravovány rychlosti 6 m/s. Podtlaková kanalizace je vhodná pro použití v místech 

nedostatečného pozitivního spádu, v místech řídké zástavby, sezónního provozu, nebo 

v místech s ochrannými vodními pásmy. Díky podtlaku v kanalizaci je vyloučen únik 

dopravovaných odpadních vod a tím případná kontaminace spodních vod.

Podtlaková kanalizace se tedy skládá:

• sběrná šachta (z PE, betonová atd.) se sběrnou jímkou odpadní vody, ovládací jednotkou

a podtlakovým ventilem, do které je gravitační přípojkou přiváděná odpadní voda

• sběrné podtlakové  potrubí (PVC, PE)  malých  průměrů umožňující dopravu odpadních 

vod z mnohakilometrových vzdáleností

• podtlaková stanice s vývěvami, čerpadly (v suché jímce), podtlakovým tlakem, 

rozvaděčem s ASŘ

Obrázek 4. Schéma podtlakové kanalizace
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Obrázek 5 Schéma podtlakového systému

Obrázek 6 Podtlaková sběrná šachta

Systém podtlakové kanalizace je také  používán při odvádění splašků z žump, 

letadel, vlaků a lodí.

4.4. Materiál a konstrukce stok

Stoky a objekty na stokových sítích mohou být stavěny pomocí různých 

konstrukčních prvků. Stoky  jsou většinou budované pomocí trubních prvků a objekty       

na stokové síti pomoci prefabrikovaných prvků, pokud to umožňuje například jejich 



Marek  Chum               NÁVRH KONCEPCE OKDANALIZOVÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA – LHOTKA

2009 16

konstrukce, velikost nebo umístění. Větší objekty na stokové síti, jako jsou například 

přečerpávací stanice, vyústní objekty nebo odlehčovací komory jsou většinou budované 

monoliticky na místě určení.

Materiály, které jsou používány na výstavbu stokových sítí jsou navrhovány 

s ohledem na požadavek její dlouhé životnosti, vodotěsnosti, nízké hydraulické drsnosti, 

stability na různé chemické látky a odolnosti proti dynamickému a statickému namáhání. 

Materiál stokových sítí má umožnit snadnou údržbu a opravy. Pro zvýšení trvanlivosti, 

odolnosti proti obrusu, zvýšení odolnosti proti chemickým a biologickým účinkům  

odpadních vod jsou někdy používány výstelky vnitřních ploch odolnějšími materiály. 

Používá se například kameninové nebo čedičové obložení kynet, obložení šachtových dílců 

a celého šachtového dna u tzv. spádištní šachty, kde by proud padající vody mohl způsobit 

destrukci méně odolného betonu. Někdy je potřeba při očekávané vyšší hladině                    

a agresivnosti spodních vod ochránit objekty na stokové síti například asfaltovým 

penetračním nátěrem.

a) Stoky trubní

• Kamenina

Kamenina jako materiál pro trubní systémy má nejdéle ověřenou životnost,  a proto 

i přes svojí větší hmotnost a větší technologické nároky na pokládku, oproti plastovým 

materiálům, je stále používán. Výrobce udává životnost nejméně 150 let při zachování  

technologie pokládky. V německém Drasenhofenu jsou v provozu stokové sítě vybudované 

v roce 1884. Po celou dobu své životností si kamenina zachovává své užitné vlastnosti       

a i poté co skončí jeho životnost je možné tento materiál recyklovat a nemusí skončit         

na skládce, kde by zatěžoval životní prostředí.

Glazovaná kamenina je velice odolná na vysokotlaké čištění, odolává městským

splaškovým a průmyslovým odpadním vodám.

Glazované kameninové potrubí a tvarovky se vyrábějí z přírodních materiálu a to 

z jílu, šamotu a vody. Jíl je surovina všude přítomná a dá se těžit ekologickým šetrným 

způsobem, který nezatěžuje životní prostředí. Také energetická potřeba na výrobu je 

s ohledem na jiné materiály výhodná.
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Obrázek 7. Výrobní sortiment firmy Ceramo

Výrobní sortiment zahrnuje nejen trouby pro tradiční pokládku do rýhy výkopu,  ale 

také trouby pro protlačování (relining), tvarovky, přechody na jiné trubní materiály,

drenážní potrubí a systém výrobků pro rekonstrukci. Hrdlové trouby se vyrábějí 

v dimenzích  od DN 100 až DN 1400. Spoje trub se provádějí pomocí pryžového těsnění   

(spojový systém F používaný pro dimenze až DN 200), nebo polyuretanové těsnění 

(spojový systém C pro dimenze DN 200 až DN 1400), které je vlepeno do hrdla a na dřík 

trouby.

Obrázek 8 Spojový systém F

Obrázek 9. Spojový systém C (polyuretanové těsnění)
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Obrázek 10. Spojový systém C (pryžové těsnění)

Oproti dřívějšímu způsobu spojování pomocí zalíváním spojů cementem, nebo 

témováním pomocí konopných provazů zalitých asfaltem jsou tyto moderní spojovací 

systémy odolné proti pronikání kořenů a po celou dobu své životnosti vytvářejí dostatečný 

těsnící tlak, který brání pronikání kořenů do stokové sítě zaručují těsnost                             

a provozuschopnost po celou dobu. Při zaručení kvalifikované montáže s použitím odboček 

pro napojení kanalizačních přípojek, případně při dodatečném osazení napojení kanalizační 

přípojky lze výhodně použít systém jádrového odvrtání a osazení zapojovacího hrdla,  které 

zaručuje nepřesazení nápoje do řadu a zaručuje vodotěsnost. Takto sofistikovaný systém  se 

může plně vyrovnat novějším materiálům jako jsou plastové materiály a dosahovat stejných 

užitných hodnot.

Obrázek 11. Jádrové odvrtání otvoru pro osazení napojovacího hrdla
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Obrázek 12. Osazené napojovací hrdlo

• Beton

Betonové a železobetonové trouby patří mezi klasické materiály, které jsou 

ekonomicky přijatelné a byly velmi oblíbené. V dnešní době bývají prosté betonové trouby 

spíše používány při výstavbě dešťové kanalizace, avšak při výstavbě větších stok a stok

vejčitých tvarů mají železobetonové a polymerbetonové trouby nejlepší vlastnosti.

Například polymerbetonové trouby lze vyrábět až  do dimenze DN 2600 a železobetonové 

mají největší rozsah velikosti trub.

Beton  patří mezi klasické stavební materiály a je nenahraditelný při výstavbě 

objektů na stokové sítě jako jsou například šachty nebo uliční dešťové vpusti. Betonová 

směs je složena ze tří frakcí: kameniva, síranovzdorného cementu, který je odolnější proti 

agresivnějšímu chemickému prostředí, které vytvářejí odpadní vody, vody a dalších přísad. 

I tento materiál prochází modernizací a vznikají nové materiály s novými vlastnostmi.

Příkladem může být polymerbeton, kde je klasické cementové pojivo nahrazeno 

syntetickou pryskyřicí. Pro zlepšení drsnosti a odolnosti proti biochemické a chemické 

korozi betonu se používá výstelky z čediče, kameniny, sklolaminátu nebo plastu.

Výrobní program zahrnuje hrdlové betonové trouby vyráběné z vodotěsného betonu 

s pryžovým těsněním v hrdle, které zaručuje požadovanou  těsnost spoje.

Obrázek 13.  Hrdlová betonová trouba
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Pro výstavbu dešťové kanalizace jsou používány betonové trouby s pérem               

a drážkou. Tyto trouby nemají dostatečně vodotěsný spoj, a proto jsou vhodné pouze       

pro dešťovou kanalizaci.

Obrázek 14.  Betonová trouba spoj péro a drážka

                   

Výrobní program neobsahuje kolena, proto veškeré změny směru se provádějí 

pomocí šachet. Taktéž  nejsou vyráběny přípojné kusy (odbočky) pro napojení domovních 

přípojek. Pro zachování vodotěsnosti a bezproblémového provozu je proto nutné provést 

odborné napojení přípojek. Napojení se provádí jádrovým vyvrtáním příslušného otvoru     

a osazením napojovací přípojky (např. Flex-Sael, Fabekun ).

• Plast

Plast jako materiál pro výrobu kanalizačního potrubí patří mezi novější materiály,

avšak již po krátké době si tento materiál získal velkou oblibu. Výrobce garantuje životnost 

plastového potrubí 100 let. Tento materiál je velmi lehký a tudíž při manipulaci  s potrubím 

běžně  do DN 300 není zapotřebí strojní pomoc. Lze jej velmi snadno montovat.

Obrázek 15.  Manipulace s PVC
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Plast je velmi pevný, pružný a odolný proti kyselinám a louhům. Je však zapotřebí 

důsledně dodržet technologii pokládky, obsypu a jejího následného zhutnění. V případě, že 

obsyp kolem pružné plastové trouby nebude dostatečně zhutněn a tím vytvořena klenba, 

dochází k deformaci příčného kruhovitého profilu. Přípustná je deformace do 6%.         

Více zdeformované potrubí již nemusí být dostatečně vodotěsné.

   
Obrázek 16. Deformace PVC <5%                             Obrázek 17. Deformace PVC <15%

Obrázek 18. Deformace PVC >15%

Plastové potrubí je velmi odolné proti vlivům sedání zeminy a nepraskne ani při 

deformaci 30%. Konstrukce hrdlového spoje je odolná proti prorůstání kořenů a vytváří 

dostatečnou vodotěsnost. 

Plastové potrubí podle použitého materiálu na výrobu lze v podstatě rozdělit do tří 

skupin:

PVC neměkčené ( tvrdé PVC, U-PVC) je vyráběno polyvinylchloridu bez přidání 

změkčovadel (ftalátu). Tento materiál je tvarově stálý, tvrdý, má velký rozsah odolnosti 

(pH 2-12), je nesnadno hořlavý, odolává teplotám pro DN 100-200 max. 60°C a pro DN 

250-500 max. 40°C. Vyrábějí se třech třídách 
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Obrázek 19. Výrobní sortiment od  firmy Wavin

PE HD (polyetylén o vysoké hustotě) výroba tlakového potrubí a korugovaných 

trub pro kanalizaci

PP (polypropylén) UltraRib II, systém pro vnitřní kanalizaci

Obrázek 20. PVC trouba Ultra-Rib od firmy Pipelife

Výrobní program je velmi pestrý a obsahuje nejen tři modifikace plastu,  ale také

různé třídy tuhosti potrubí (SN 4kN/m2, SN 8 kN/m2 a dokonce SN 16 kN/m2). Systémy 

s dvojitou stěnou (např.Wavin X-Stream). Zároveň jsou vyráběny veškeré tvarovky,

přechodové kusy na jiné materiály, šachtové dna, tubusy pro šachtové dna a drenážní 

potrubí.

Spoje plastového potrubí jsou jednak mechanické, pomoci pryžového těsnění, které 

je buď v hrdle, nebo je nasazeno na dřík trouby. Dále je možné potrubí slepovat (vnitřní 
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rozvody kanalizace) a svařovat. Svařování se spojuje potrubí kanalizace tlakové nebo 

podtlakové (PE HD materiál).

Výhodnější, avšak finančně nákladnější, je svařování pomocí elektrotvarovek.

Tento způsob svaru, oproti klasickému svařování tzv. na tupo, nezanechává ve vnitřním 

profilu přebytek svařovaného materiálu a tím nezvyšuje hydraulický odpor. Plastové 

potrubí se vyrábí v délkách až  šesti metrů a tím lze výhodně eliminovat množství spojů.

Základem dlouhé životnosti plastového potrubí je vhodný výběr typu použitého 

potrubí a kvalitní pokládka. Při vhodně provedeném výběru (např. systém PP Master        

od firmy PipeLife ) může kvalitně položené potrubí z plastu konkurovat tradiční kamenině.

Obrázek 21. Doporučené uložení PVC trouby Ultra-Rib v  komunikaci

• Sklolaminát

Sklolaminát je kombinovaný plast tzv. kompozit. Jedná se o skleněné vlákno 

vyztužené umělou hmotou, tedy nejméně dva různé materiály. Svázáním hraničních ploch 

vzniká lehký a velmi odolný materiál, který se zpočátku používal ve zbrojním a leteckém 

průmyslu.

Sklolaminát, jako materiál pro výrobu potrubí pro vodovody a kanalizace, se začal 

vyrábět před 40 léty, kdy byly vytvořené technologie pro výrobu trub odstředivým litím, 

případně navíjením. Sklolaminát  je oproti klasickým matriálům jako je beton, litina nebo 
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kamenina výrazně lehčí a je nehořlavý. Je odolný proti působení hladové, 

hydrouhličitanové  nebo síranové spodní vodě na vnější stranu potrubí.

V případě použití sklolaminátu jako vodovodu je potřeba vyzvednout  jeho odolnost  

proti elektrolytické korozi (působení bludných proudů) a jeho stabilitu na UV záření.

Výrobní sortiment zahrnuji trouby v dimenzích DN 150 až DN 3200 na zakázku v délkách 

až 12 metrů a tuhosti trub od SN 630 až po SN 10000. Kromě klasického kruhového profilu 

se vyrábějí také trouby vejčitého tvaru.

Obrázek 22. Sklolaminátové trouby od firmy Hobas vejčitý profil

Spoje sklolaminátových trub jsou prováděny pomocí převlečených spojek, které 

jsou již z výroby na jedné straně trouby nasazené. Vnitřní část spojky je osazena 

kaučukovým těsněním. Tento systém je vhodný jak pro beztlaké kanalizace, tak i pro 

tlakové rozvody, odolává i dynamickým rázům. Požadována těsnost spoje je možná            

i v případě dodatečného sedání zeminy, nebo v případě geologicky nestabilního, 

poddolovaného prostředí.

Tvarovky nevyrábějí ze segmentu trub, spojováním jednotlivých dílů a následným 

laminátováním. Kromě běžných tvarovek lze vyrábět tvarovky zvláštních tvarů, 

celolaminátová šachty (včetně spadiště). Dodatečné napojení přípojek se provádí 

vyříznutím okna v troubě a nalepením přípojné odbočky, tzv. sedla. Pokládka se provádí   

do zhutněného pískového lože a následného obsypu vhodným materiálem, který se zhutní.

Stejně jako u potrubí z PVC není dovoleno jeho obetonování .
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Obrázek 23.  Sklolaminátové trouby od firmy Hobas

Obrázek 24. Tvarové možnosti sklolaminátových trub, výrobce firma Hobas

• Tvárná litina

Oproti dříve používané šedé litině je tvárná litina méně náchylná na lom. Toto je 

způsobeno tím, že grafit ve tvárné litině krystalizuje ve formě shluků kulovitých tvarů a ne     

ve formě lamel. Tvárná litina je odolnější proti korozi a tím je zaručena její delší životnost.

Životnost kanalizace z šedé litiny se pohybuje kolem 50 až 80 let, ale s nástupem používání 

tvárné litiny se předpokládá životnost kolem 100let. Díky svým vlastnostem je možné

uložení potrubí v hloubkách  od 0.3m až do 30 metru. Litina je odolná proti rázům              

a velkým tlakům. To ji předurčuje k využití jako výtlak z čerpacích stanic. Trouby jsou 

vyráběny odstředivým litím tekuté litiny a tvarovky se odlévají do pískových forem.

Vnitřní povrch je opatřen výstelkou z cementové malty nebo polyuretanem. Tím se zvyšuje 

odolnost proti abrazi a tvorbě inkrustu ve  vodovodním řadu. Vnější vrstva je standardně 

pozinkována a opatřena epoxidovým povlakem. Proti  elektrolytické korozi je potřeba 

potrubí chránit polyuretanovým povlakem,  případně návlekem z polyethylenové folie.

Výhodou tohoto materiálu je možnost vést potrubí i v místě, kde ostatní materiály 

nejsou vhodné (např. prudké svahy, pode dnem řek, mostní konstrukce, letištní plochy

apod.). Spoje litinových trub jsou hrdlové s těsněním, které je odolné proti prorůstání 
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kořenů a může být opatřeno záchytným systémem proti vysunutí (svěrací třmen umístěný 

v hrdle trouby).

Výrobní sortiment obsahuje trouby v délkách 6 až 8 metru, různé tvarovky a také 

navrtávací pásy pro napojení přípojek. Potrubí pro různé bezvýkopové metody.

Obrázek 25. Kanalizační trouby z tvárné litiny, výrobce firma Buderus

Velký význam má tvárná litina při výrobě uzavíracích armatur, vzdušníku, kalníku   

a zpětných klap. Bez těchto armatur by nebylo téměř možné  provozovat ČOV, tlakové      

a podtlakové kanalizace, přečerpávací stanice a výustní objekty. Hojně je tento materiál 

využíván pro výrobu poklopu kanalizačních šachet, gulíku a lapačů střešních nečistot.

Obrázek 26. Proplachovací souprava na odpadní vody od firmy Hawle    
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Obrázek 27. Odvzdušňovací ventil na odpadní vody od firmy Hawle

Při pokládce litinového potrubí jsou kladeny ze všech materiálu používaných        

na kanalizaci nejmenší nároky na obsyp a hutnění,  avšak je potřeba se vyvarovat 

bodovému zatížení.

Obrázek 28. Klapkový uzávěr (žabí klapa) od firmy Hawle
                                                

• Tavený čedič

Tavený čedič vzniká přetavením přírodní suroviny při teplotě okolo 1280 °C               

a následně se odlévá do kovových nebo pískových forem. Tavený čedič je velmi odolný 

proti otěru a má vysoký stupeň tvrdosti (8 stupeň podle Mohse).

Obrázek 29. Odlévání taveného čediče do forem



Marek  Chum               NÁVRH KONCEPCE OKDANALIZOVÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA – LHOTKA

2009 28

Výrobní sortiment tvoří například různé žlaby pro obložení vnitřních stěn potrubí, 

kynet šachet, spádištní trouby, oblouky, kanalizační cihly a různé tvarovky dle požadavků 

zákazníků.

Spoje se provádějí pomocí lepení a vyspárování cementovým tmelem. Životnost 

tohoto materiálu je více jak sto let. 

b)  Stoky z prefabrikátů

Stoky větších rozměrů, případně kolektory se staví z prefabrikovaných dílců 

z betonu, železobetonu nebo polymerbetonu. Jedná se většinou o obloukové segmenty 

používané při výstavbě tunelů. 

c)  Stoky zděné z cihel

Stoky se vyzdívají z kanalizačních cihel, keramických nebo čedičových tvárnic.           

Z důvodu velkého podílu ruční práce se dnes takovéto stoky budují jen velmi omezeně        

a většinou se udržují již dříve vybudované stoky.

d) Stoky monolitické

Stoka je betonovaná přímo na stavbě. Takto se většinou budují hlavní kanalizační 

sběrače.

4.5. Objekty na stokové síti

a) Vstupní, spojné, větrací a  proplachovací šachty

Šachty se navrhují na stokové síti všude tam, kde:

•dochází ke změně směru, nebo sklon stoky

•dochází ke změně profilu, nebo materiálu stoky

•dochází ke spojení stok, v případě větší dimenze než DN 500 se budují spojné 

komory

•dále se šachty budují na přímých úsecích na stokové síti ve vzdálenosti max. 50 m 

u stok neprůlezných, průlezných a u stok průchozích ve vzdálenostech 100 m

Pro výstavbu kanalizačních šachet se nejčastěji používají  prefabrikované betonové 

dílce. Nástupem nových materiálu se začali vyrábět kanalizační šachty také s plastu, 

případně sklolaminátu.
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Základními stavebními prvky šachty jsou betonové kanalizační šachty jsou:

•šachtové dno, prefabrikované nebo monolitické, vyrobené přímo na místě určení

•betonové skruže DN 1000 s gumovým těsněním

•přechodová betonová skruž DN 1000/625

•poklop

Obrázek 30. PVC šachtové dno DN 1000 od firmy PipeLife          Obrázek 31.Betonová šachta DN 1000

b) Spadiště a skluzy

Jsou budované ve spadištích šachtách a navrhují se v místech, kde by z důvodu 

většího sklonu na stokové síti došlo k překročení maximální možné průtokové rychlosti.
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Obrázek 32. Řez spádištní šachtou

c) Shybky

Shybky se používají na stokové síti k převedení odpadních vod pod překážkami, 

kdy niveleta stoky je v kolizi s jiným objektem(vodní toky, kolektory, komunikace apod.)   

a nelze ji snížit, nebo kolizní objekt vhodně přeložit.

Obrázek 33. Shybka

d) Odlehčovací komory

Slouží k odlehčení odpadních vod v případě zvýšených průtoku v období dešťů, 

které by mohly způsobit technologické problémy  na stokové síti, nebo ČOV.

e) Dešťové nádrže

Dešťové nádrže slouží k eliminaci dešťových průtoků v jednotných stokových sítích.

Účel dešťových nádrží:

• akumulace dešťové přívalové vlny, která bývá často znečištěna tzv. prvním 

splachem, v období zvýšeného průtoku odpadních vod

•zmírnění přívalové vlny dešťových vod, které jsou přímo vypouštěné do recipientu

f) Čerpací stanice

Se budují v místech, kde není možné gravitační odvádění odpadních vod na ČOV.

Jsou součástí systému tlakové kanalizace a dešťových nádrží. Dále je možné vybudování 

ČS jako alternativního řešení (shybky) k překonání objektů,  které jsou v kolizi niveletou 

stoky.

g) Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky slouží k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí.     

V případě jejich napojení na stoku mimo kanalizační šachtu DN 1000, je vhodné z důvodů 

jejich kontroly a údržby na nich vybudovat revizní šachty DN 325 nebo DN 425.
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h) Dešťové vpusti

Dešťové vpustě slouží k zachytávání a k odvádění dešťové vody do kanalizace.          

Je vhodné, aby byly osazeny lapákem splavenin, případně sedimentačním prostorem, aby 

nedocházelo k zanášení stoky.

4.6. Běžné tvary  a rozměry stok

Volba použitého příčného tvaru stoky je dána konkrétními hydraulickými, 

provozními a stavebními požadavky.

obrázek 34. Základní tvary stok
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a) Kruhové profily stok

Nejběžnější tvar používaný při výstavbě kanalizace. Profily jsou definované 

vnitřním průměrem (dimenze ) DN.

b) Vejčité tvary stok

Vhodné tam, kde množství odváděných vod kolísá.

4.7. Hydraulika stokových sítí

Popis proudění odpadních v stokových sítích patří obecně mezi obtížnější 

inženýrské úlohy. 

a) Druhy proudění

Proudění ve stokových sítích lze dělit podle fyzikálních hledisek.:

Dělení podle podkritické – nadkritické hodnoty - Froudova čísla

• proudění beztlaké s tzv. volnou hladinou

• proudění tlakové

Podle časoprostorových změn

• pohyb ustálený (stacionární )

• pohyb neustálený (nestacionární )

b) Hydraulická drsnost stok

Hydraulická drsnost stokového systému popisuje energetické ztráty v pohybové 

rovnici. Velikost hydraulické drsnosti je ovlivněna použitým trubním materiálem, počtem 

a tvarem revizních šachtic na stoce,  počtem a způsobem napojením kanalizačních přípojek, 

počtem spojů trub na stoce a také kvalitou montáže celé stoky. Drsnost potrubí se dále 

zvětšuje během provozu, množstvím tvorby usazenin ve stoce. Jedná se o takzvanou 

provozní drsnost. Pro omezení tvorby usazenin v potrubí se doporučují větší průřezové 

střední rychlosti než v = 0.75 ms-1

Jako materiály vhodné pro výstavbu stokových sítí jsou tedy vhodné tzv. hladké 

materiály (PP, PVC,kamenina, HDPE, sklolaminát).
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Doporučované hodnoty provozní drsnosti:

k = 0.04 PVC rovné kanalizační potrubí

k = 0.067 PVC rovné kanalizační potrubí s domovními přípojkami

k = 0.125 PVC normální kanalizační řád se vzdálenostmi šachet 45 – 50 m

k = 0.5 Kamenina, beton přímá trať bez přípojek šachet a vtoků

k = 0.75 Kamenina, beton přímá trať s přípojkami a šachtami, pravidelně čištěna

k = 1.5 Kamenina, beton lámaná trať s přípojkami a šachtami, pravidelně čištěna

k = 2.25 Stávající sítě z různých materiálu

c) Minimální sklon a maximální průtočná rychlost ve stokové síti

Orientační návrh pro minimální sklon se stanovuje podle vztahu Imin = 1631/D,

kde D – průměr kruhové stoky nebo šířka nekruhové stoky.

Maximální průtočná rychlost ve stokách  se navrhuje 5 ms-1.

V objektech a stokách budovaných z kameninových, litinových, PVC, PP                

a sklolaminátových trub může být maximální průtočná rychlost 10 ms-1. V betonových, 

železobetonových stokách a objektech je při rychlosti nad 3 ms-1 potřeba chránit stoky proti 

obrusu výstelkou.

d) Výpočet množství splaškových odpadních vod

Množství splaškových odpadních vod je přednostně doporučováno zjišťovat 

přímým měřením na stoce. Pokud toto není k dispozici, je možné stanovit množství vody 

výpočtem z průměrné potřeby vody s přihlédnutím k danému regionu, nebo k návrhu 

metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR z r. 1993 „Výpočet potřeby vody“. 

Výpočtem zjištěný údaj je označován jako průměrný denní průtok splaškových vod Qp.

Maximální průtok splaškových vod je určité plochy Qmax se počítá dle vztahu:   

Qmax  =  Qp  .Kh, 

kde Kh je součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti, který se určí z ČSN 756101 

Stokové sítě a kanalizační přípojky v závislosti na počtu připojených obyvatel (viz tab.1).
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Tabulka 1 Součinitelé hodinové nerovnoměrnosti 

Součet připojených obyvatel 30 40 50 75 100 300 400 500
Součinitel maximální hodinové 
nerovnoměrnosti 7,2 6,9 6,7 6,3 5,9 4,4 3,5 2,6
Součinitel minimální hodinové 
nerovnoměrnosti 0 0 0 0 0 0 0 0

Počet připojených obyvatel v tisících 2) 1 2 5 10 20 30 50 100
Součinitel maximální hodinové 
nerovnoměrnosti 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5
Součinitel minimální hodinové 
nerovnoměrnosti 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
POZNÁMKY
1) Počet připojených obyvatel se uvažuje podle počtu obyvatel v příslušné sběrné ploše povodí 
stoky.
2) Součinitelé hodinové nerovnoměrnosti pro větší počet připojených obyvatel než 100 000 se 
určují přímým měřením. Byly-li hodnoty součinitelů hodinových nerovnoměrností získány 
měřením, použijí se pro výpočet přednostně. (Mají být stanoveny ve vztahu k ročnímu 
průměrnému průtoku).

Norma dále stanoví postup pro výpočet minimálního průtoku splaškových odp. vod 

z hodnoty Qp násobené součinitelem minimální hodinové nerovnoměrnosti Kh min. Ten se 

uvažuje hodnotou  0,6 – 0,5 a počítá se sním pouze u větších obcí (od 1 tis. obyv. včetně).

Stoky splaškové sítě oddílné soustavy se dimenzují na dvojnásobek maximálního 

hodinového průtoku.

U tlakových kanalizací a úseků stok s tlakovým průtokem se dvojnásobek 

neuvažuje. Jestliže se splaškovou stokovou sítí odvádějí i průmyslové nebo jiné odpadní 

vody (kromě srážkových), určí se návrhový průtok jako větší z dvou možných součtů 

průměrného denního průtoku jedněch  a maximálního hodinového průtoku druhých 

násobených dvěma.

4.8. Legislativa a vodní zákon

Navrhování, provádění a sanací stokových sítí upravuje ČSN 75 61 01, vodní 

zákon“ Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy“  a  „Zákon 

č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“
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5. POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A 

ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÉ VARIANTY ŘEŠENÍ

5.1. Zásady pro řešení rekonstrukce kanalizace

a) Nové kanalizační řady budou umístěny ve veřejných pozemních komunikacích            

a pozemcích.

b) Trubní materiál se navrhuje – PP potrubní systém 

(např. systém PP PRAGMA SN 8 od dodavatele PIPELIFE).

c) Nově budované revizní šachty DN 1000 a DN 800 se navrhují vybudovat taktéž 

z PP viz. soupis šachet v části projektová dokumentace.

d) Kanalizační přípojky nejsou součásti tohoto projektu. V rámci stavby budou 

stávající přípojky pouze přepojeny. Navrhuje se provést kontrolu technického stavu 

kanalizačních přípojek a druhu vod, které jsou do těchto splaškových kanalizačních 

přípojek zavedeny. V případě nevyhovujícího technického stavu nebo zavedení 

jiných druhů odpadních vod projednat tento stav s majitelem dané přípojky              

a provozovatelem kanalizace.

e) Omezit pronikání balastních a dešťových  vod do oddílné kanalizace.

5.2. Množství odpadních vod

Odkanalizované území zahrnuje celou oblast městské části Ostrava - Lhotka, je 

tvořeno páteřní stokou A, která je vedena středem ul. U Splavu, Petřkovická, Bobrovnická. 

Do páteřní stoky A jsou následně napojeny sběrače A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, které 

odvádějí splaškové odpadní vody z celého zájmového území. Kanalizační soustava je 

ukončena objektem přečerpávací stanice, která dále převádí splaškové odpadní vody přes 

řeku Odru  na UČOV Ostrava, kde jsou dále zpracovány.

a) Splaškové odpadní vody – výpočet

Množství splaškových odpadních vod odpovídá potřebě pitné vody bez ohledu          

na její zdroj. V zájmovém území v současnosti bydlí  1152 obyvatel. V blízké budoucnosti 

je plánována výstavba 44  nových RD. Počet nových bytů v RD 1,2 x. Předpokládaný 

počet obyvatel je tedy 1364.
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Stoka A  ( celkový přítok na ÚČOV )

počet EO 1364

specifická denní spotřeba vody 150 l/den

denní průtok                                       Qdp=1364 *150 = 204.6 m3/den= 2.37 l/s

max.denní průtok                               Qdmax= Qdp*kh = 204.6*2.2 = 5.21 l/s

khmax (ČSN 756101)                          khmax = 2.2

maximální hodinový průtok           Qmax = 2* Qdmax =2*4 = 10.41 l/s

znečištění odpadních vod :

BSK5 81.84 kg/d

ChSK 122.76 kg/d

NL 73.66 kg/d

N – celk 15.00 kg/d

P – celk. 3.41 kg/d

PH 6 -8

Stoka A1

počet EO 48

specifická denní spotřeba vody 150 l/den

denní průtok                                       Qdp=48 *150 = 7.2 m3/den= 0.08 l/s

max.denní průtok                       Qdmax= Qdp*kh = 7.2*6.7 = 0.56 l/s

khmax (ČSN 756101)                    khmax = 6.7

maximální hodinový průtok           Qmax = 2* Qdmax =2*0.56 = 1.12 l/s

znečištění odpadních vod :

BSK5 2.88 kg/d

ChSK 5.40 kg/d

NL 2.59 kg/d

N – celk 0.53 kg/d

P – celk. 0.12 kg/d

PH 6 -8
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Stoka A2

počet EO 232

specifická denní spotřeba vody 150 l/den

denní průtok                                   Qdp=232 *150 = 34.8 m3/den= 0.40 l/s

max.denní průtok                          Qdmax= Qdp*kh =  34.8*5.9= 2.38 l/s

khmax (ČSN 756101)                     khmax = 5.6

maximální hodinový průtok             Qmax = 2* Qdmax =2*2.38 = 4.8 l/s

znečištění odpadních vod :

BSK5 13.92 kg/d

ChSK 20.88 kg/d

NL 12.53 kg/d

N – celk 2.55 kg/d

P – celk. 0.58 kg/d

PH 6 -8

Stoka A3

počet OE 284

specifická denní spotřeba vody 150 l/den

denní průtok                             Qdp= 284 *150 = 42.6 m3/den= 0.49 l/s

max.denní průtok                    Qdmax= Qdp*kh =  42.6*5.9 = 2.91 l/s

khmax (ČSN 756101)                    khmax = 5.9

maximální hodinový průtok           Qmax = 2* Qdmax =2*2.91 = 5.82 l/s

znečištění odpadních vod :

BSK5 17.04 kg/d

ChSK 25.56 kg/d

NL 15.34 kg/d

N – celk 3.12 kg/d

P – celk. 0.71 kg/d

PH 6 -8
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Stoka A4

počet EO 12

specifická denní spotřeba vody 150 l/den

denní průtok                                   Qdp=12 *150 = 1.8 m3/den= 0.02 l/s

max.denní průtok                               Qdmax= Qdp*kh = 0.02*7.2/24 = 0.15 l/s

khmax (ČSN 756101)                          khmax = 7.2

maximální hodinový průtok              Qmax = 2* Qdmax =2*0.15 = 0.3 l/s

znečištění odpadních vod :

BSK5 0,72 kg/d

ChSK 1.08 kg/d

NL 0.65 kg/d

N – celk 0.13 kg/d

P – celk. 0.03 kg/d

PH 6 -8

Stoka A5

počet EO 116

specifická denní spotřeba vody 150 l/den

denní průtok                                       Qdp=116 *150 = 17.4 m3/den= 0.20 l/s

max.denní průtok                               Qdmax= Qdp*kh = 17.4*5.9 = 1.19 l/s

khmax (ČSN 756101)                          khmax = 5.9

maximální hodinový průtok              Qmax = 2* Qdmax =2*1.19 = 2.38 l/s

znečištění odpadních vod :

BSK5 6.96 kg/d

ChSK 10.44 kg/d

NL 6.26 kg/d

N – celk 1.28 kg/d

P – celk. 0.29 kg/d

PH 6 -8
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Stoka A6

počet EO 200

specifická denní spotřeba vody 150 l/den

denní průtok                                       Qdp= 200 *150 = 30 m3/den= 0.35 l/s

max.denní průtok                               Qdmax= Qdp*kh = 30*5.9 = 2.06 l/s

khmax (ČSN 756101)                          khmax = 5.9

maximální hodinový průtok              Qmax = 2* Qdmax =2*2.06 = 4.12 l/s

znečištění odpadních vod :

BSK5 12.00 kg/d

ChSK 18.00 kg/d

NL 10.80 kg/d

N – celk 2.20 kg/d

P – celk. 0.50 kg/d

PH 6 -8

Stoka A7

počet EO 212

specifická denní spotřeba vody 150 l/den

denní průtok                          Qdp=212 *150 = 31.80 m3/den= 0.37 l/s

max.denní průtok                    Qdmax= Qdp*kh = 31.80*5.9= 2.17 l/s

khmax (ČSN 756101)                 khmax = 5.9

maximální hodinový průtok      Qmax = 2* Qdmax =2*2.17 = 4.34 l/s

znečištění odpadních vod :

BSK5 12.72 kg/d

ChSK 19.08 kg/d

NL 73.66 kg/d

N – celk 2.33 kg/d

P – celk. 0.53 kg/d

PH 6 -8
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b) Dešťové vody

Veškeré dešťové vody jsou odváděny samostatnou dešťovou kanalizací do blízkého 

recipientu Odra,  a proto není potřeba  s nimi kalkulovat.

c) Kapacita čerpací stanice

Akumulační jímka čerpací stanice a čerpadla jsou dimenzované pro 2000 EO

s průměrnou spotřebou vody 150 l /os/den, maximální denní průtok 360 m3/ den. Obsah 

akumulační jímky je 71.85 m3

d) Posouzení kapacity čerpací stanice

Kapacita  akumulační jímky a výkon přečerpávací stanice je dostačující. Kapacita 

přečerpávací stanice poskytuje dostatečnou rezervu výkonu a bude tedy dostatečná i přes 

plánovanou výstavbu nových rodinných domů. Zároveň dojde ke snížení poměru balastních 

vod díky  výstavbě nové kanalizační sítě.

5.3. Výběr doporučeného trubního materiálu pro splaškovou stokovou 

síť Ostrava – Lhotka

Na základě přehledu materiálu používaných při výstavbě stokových sítí viz kap. 4.4. 

jsou pro výstavbu splaškové kanalizace navrženy dvě varianty použitých materiálů.

• Varianta A

Varianta A navrhuje použití trubního systému z PP včetně PP revizních šachet         

DN 1000.

• Varianta B

Varianta B navrhuje použití tradičního systému složeného z kameninových trub           

a prefabrikovaných betonových revizních šachet.

Obě navrhované varianty splňují technické, projekční i provozní požadavky pro tuto 

zájmovou oblast a jsou vhodné k použití. Výhody jednotlivých materiálů jsou detailněji 

popsány v kapitole 4.4. “Materiál a konstrukce stok“.

Taktéž byly vypracovány odhady rozpočtů pro jednotlivé varianty pro vybranou 

stoku A. Varianta A byla  o  2.115.724,- Kč  cenově výhodnější, viz příloha č.7 “Odhad 

rozpočtu    – varianta A“ a příloha č.8 “Odhad rozpočtu – varianta B“.

Na základě technických a užitných vlastností porovnávaných materiálů                 

pro stokovou síť a porovnání rozdílu odhadů rozpočtů stoky A varianta A, varianta B je 
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k výstavbě splaškové stokové sítě  pro městský obvod Ostrava – Lhotka doporučena 

Varianta A. Tedy PP potrubní systém včetně použití PP revizních šachet DN 1000. Projekt 

navrhuje použití trub a revizních šachet PP Master od firmy PipeLife. Nutno projednat 

s budoucím správcem sítě, OVaK.

5.4. Technická zpráva 

a) Všeobecně

Veškeré splaškové odpadní vody se navrhují odvádět pomocí oddílné kanalizace        

do objektu  rekonstruované přečerpávací stanice a odtud dále na blízkou ÚČOV Ostrava.

Popis stokové sítě:

Stoka A – SO 01“Kanalizace ul.U Splavu, Petřkovická, Bobrovnická“ - 1251.54m

Stoka A1 –SO 02 “Kanalizace ul. Kalinova“ - 143.28m

Stoka A2 – SO 03 “Kanalizace ul. Televizní“ – 531.51m

Stoka A2A – SO 04 “Kanalizace ul. Pod Lomem“ – 132.43m

Stoka A2A1 – SO 05 “Kanalizace ul.Pod Lomem“ – 49.78m

Stoka A2B– SO 06 “Kanalizace ul. Televizní“ – 281.80m

Stoka A2B1 – SO 07 “Kanalizace ul. Vnitřní“ – 201.63m

Stoka A2B1A – SO 08 “Kanalizace ul. Vnitřní“ – 12.87m

Stoka A3 – SO 09 “Kanalizace ul. Borky“ – 513.52m

Stoka A3A – SO 10 “Kanalizace ul.Kalinova“– 78.92m

Stoka A3B – SO 11 “Kanalizace ul.Kominická“ – 30,84m

Stoka A3C – SO 12 “Kanalizace ul. Příkrá“ – 274.20m

Stoka A3C1 – SO 13 “Kanalizace ul. Kominická“ – 30.44m

Stoka A3D – SO 14 “Kanalizace ul. Zřídelní“ – 315.61m

Stoka A3E – SO 15 “Kanalizace ul. Hlohova“ – 177.59m

Stoka A4 – SO 16 “Kanalizace ul. Bobrovnická“ – 65.00m

Stoka A5 – SO 17 “Kanalizace ul. Petřkovická,ul. Těsnohlídkova“ – 279.43m

Stoka A5A – SO 18 “Kanalizace ul. Těsnohlídkova“ – 5.92m

Stoka A5B – SO 19 “Kanalizace ul. Petřkovická“ – 84.96m

Stoka A6 – SO 20 “Kanalizace ul. Hlohova, ul. Stará čtvrť“ – 1113.66m
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Stoka A6A – SO 21 “Kanalizace ul. Hlohova“ – 138.00m

Stoka A7 – SO 22 “Kanalizace ul.Kamínky,ul. Petřkovická, ul. Pod Vysílačem“ – 853.65m

Stoka A7A – SO 23 “Kanalizace ul. Pod Vysílačem“ – 25.08m

Stoka A7B – SO 24 “Kanalizace ul.Televizní“ – 136.63m

Stoka A7C – SO 25 “Kanalizace ul. Pod Vysílačem“ – 66.76m

Stoka A7D – SO 26 “Kanalizace ul. Pod Vysílačem“ – 39.68m

Stoka A7E – SO 27 “Kanalizace ul. Petřkovická“ – 227.13m

 V rámci bakalářské práce je detailně rozpracovaná páteřní stoka A viz. příloha č.2. 

“ Podélný profil stoka A – etapa I.“ a příloha č.3.  “Podélný profil stoka A – etapa II.“

b) Podklady

Navržené řešení pro realizaci je zpracováno na základě polohopisného a výškového 

zaměření.

c) Trubní materiál 

Jako trubní materiál se navrhuje PP hrdlové trouby  profilu DN 315. Celková délka 

potrubí pro stoku A je 1.251,54 m. Kanalizační přípojky mají dimenzi DN 160 a jejich 

navrhovaným materiálem je PVC. Napojení kanalizačních přípojek bude provedeno 

většinou do PP revizních šachet DN 1000, viz příloha č.4 „Soupis šachet a kanalizačních 

přípojek“. Ostatní kanalizační přípojky se doporučuje napojit na stoku pomocí odboček DN 

315/160 PP viz. příloha č.4 „Soupis šachet a kanalizačních přípojek“. Případné rozdíly 

v dimenzích napojovaných kanalizačních přípojek bude řešeno v době realizace stavby.

Uložení potrubí bude provedeno podle typových podkladů trubního materiálu               

a doporučení výrobce.

PO UKONČENÍ VÝSTAVBY SE POŽADUJE PROVÉST TLAKOVÉ 

ZKOUŠKY KANALIZACE DLE ČSN 75 6909 A ČSN EN 1610 (75 6114)                       

A KAMEROVOU KONTROLU. 

d) Objekty na stokové síti

• Revizní šachty

Navrhuje se použití PP revizních šachet profil DN 1000 viz. příloha č.5.

“Kanalizační šachty stoka A – varianta A“, případně prefabrikované šachty včetně 
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šachtových den viz příloha č.5. “Kanalizační šachty stoka A – varianta B“. V komunikace 

jsou požadovány litinové poklopy třídy D400. Celkově je na stoce A navrženo 42 ks

revizních šachet.

• Použité betony

Veškeré betony, jak pro prefabrikované a monolitické konstrukce, tak pro případný 

použitý trubní materiál, musí odpovídat technickým kvalitativním podmínkám.

• Navrhovaný PP materiál trubního systému a revizních šachet není přednostně 

doporučován ve standardech  OVaK.

e) Zemní práce 

Výkopové práce budou v lokalitě prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména 

s normou ČSN 73 30 50B “Zemní práce“. Výkop rýh bude prováděn v pažené rýze se 

svislými stěnami.

f) Stávající inženýrské sítě

V době řešení projektu jsou známé stávající sítě zakresleny v koordinační situaci viz

příloha č.1. “Koordinační situace“ a podélných profilech stok. Projektovaná kanalizace je 

navržena v souladu s ČSN 73 60 05 a respektují stávající inženýrské sítě.

Případné kolize s projektovanou kanalizací a jejich přeložky budou řešeny v době 

realizace stavby.

6. ZÁVĚR

Vlastní návrh stokové sítě vychází ze stávajícího směrového vedení stok, z důvodu 

napojení domovních přípojek. Pouze v místech, kde nebyla stoka vedena veřejným 

prostranstvím, bylo směrové vedení stok upraveno tak, aby byla dodržena zásada                  

pro konstrukci kanalizace, viz. kapitola 5.1. “Zásady pro řešení konstrukce kanalizace“.               

V předložené práci je detailně rozpracována  páteřní stoka A, viz. podélné profil stoka A 

etapa I. a podélný profil stoka A etapa II., viz  příloha č.2. a č.3.. Detailní vypracování 

zbývajících stok, viz. příloha č. 1 “ Koordinační situace“, návrh odvádění a zpracování 

dešťových vod se předpokládá v rámci diplomové práce. Pro potřebu volby dimenze trub 

byly vypracované hydrotechnické výpočty pro jednotlivé stoky, viz kapitola 5.3.“ Množství 

odpadních vod“ a následně na základě přehledu materiálů používaných k výstavbě 

kanalizací, viz. kapitola 4.4. “Materiál a konstrukce stok“,  bylo doporučeno pro výstavbu 
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kanalizace použití  PP. Tato volba není podporovaná standardy budoucího provozovatele 

kanalizační sítě OVaK, viz. příloha č.9,  a proto je potřeba volbu použitého materiálu 

projednat se zástupci OVaK a odůvodnit výhody této volby. Součástí práce jsou také 

odhady rozpočtů pro realizaci stoky A, viz příloha č.7 “Odhad rozpočtu stoka A – varianta 

A“ a příloha č.8 “Odhad rozpočtu stoka A – varianta B“. V příloze č.5 “Revizní šachty       

– varianta A“ je uveden přehled revizních šachet z PP a cenová nabídka od výrobce 

Pipelife. Příloha č.6 “Revizní šachty – varianta B“ je uveden přehled prefabrikovaných 

betonových revizních šachet od výrobce Prefa Brno. V příloze č.4 “Soupis šachet                

a kanalizačních přípojek“ je uveden přehled revizních šachet a kanalizačních přípojek 

projektovaných na stoce A.

Navrženou výstavbou oddílné splaškové kanalizace dojde ke komplexnímu řešení 

odkanalizování městského obvodu Ostrava –Lhotka, ze kterého jsou veškeré splaškové 

odpadní vody přečerpávané přes řeku Odru na ÚČOV Ostrava.

V rámci diplomové práce se předpokládá dopracování návrhu zbývajících stok         

a vypracování návrhu na nakládání s dešťovými vodami v tomto zájmovém území.
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SEZNAM  OBRÁZKŮ:

1. Letecký pohled na městský obvod Ostrava- Lhotka a blízký ÚČOV Ostrav

2. Schéma tlakové kanalizace

3. Domovní přečerpávací stanice od firmy SIGMONT Praha

4. Schéma podtlakové kanalizace

5. Schéma podtlakového systému

6. Podtlaková sběrná šachta

7. Výrobní sortiment firmy Ceramo

8. Spojový systém F

9. Spojový systém C (polyuretanové těsnění)

10. Spojový systém C (pryžové těsnění)

11. Jádrové odvrtání otvoru pro osazení zapojovacího hrdla

12. Osazené zapojovací hrdlo

13. Hrdlová betonová trouba

14. Betonová trouba spoj péro a drážka

15. Manipulace s PVC

16. Deformace PVC <5%

17. Deformace PVC <15%

18. Deformace PVC >15%

19. Výrobní sortiment od  firmy Wavin

20. PVC trouba Ultra-Rib od firmy PipeLife 

21. Doporučené uložení PVC trouby Ultra-Rib v komunikaci

22. Sklolaminátové trouby od firmy Hobas vejčitý profil

23. Sklolaminátové trouby od firmy Hobas

24. Tvarové možnosti sklolaminátových trub, výrobce firma Hobas

25. Kanalizační trouby z tvárné litiny, výrobce firma Buderus

26. Proplachovací souprava na odpadní vody od firmy Hawle    

27. Odvzdušňovací ventil na odpadní vody od firmy Hawle

28. Klapkový uzávěr (žabí klapa) od firmy Hawle

29. Odlévání taveného čediče do forem

30. PVC šachtové dno DN 1000 od firmy PipeLife

31. Betonová šachta DN 1000

32. Betonová šachta DN 1000

33. Shybka

34. Základní tvary stok
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