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Anotace  

Předložená bakalářská práce rozpracovává problematiku odkanalizování městské 

části Ostrava – Heřmanice. Navrhovaným řešením je koncepce jednotné gravitační stokové 

sítě, která zajistí odvod srážkové a splaškové odpadní vody ze zájmové oblasti. 

Práce obsahuje popis odkanalizované oblasti, principy řešení návrhu kanalizace  

a hydrotechnické výpočty pomocí součtové metody. Obsahem další části je výkresová 

dokumentace, jež zahrnuje výkresy situace, hydrotechnické situace, podélných profilů 

hlavní a vedlejších kanalizačních stok. 

 

Klíčová slova: jednotná kanalizace, tlaková kanalizace, kanalizační šachta, odpadní 

voda, situace 

 

 

Summary  

Submitted bachelor thesis elaborates problems with sewerage in town part Ostrava  

Heřmanice. The proposed solution is the concept of single gravity sewer system, which 

provides the transfer of rainfall and sewage water from the area of  interest. 

The thesis contains a description of drained area, principles of sanitation and 

hydrotechnical calculations using the sum method. The content of another part is drawing 

documentation, which includes drawings of the situation, hydrotechnical situation, the 

longitudinal profiles of main and secondary sewers. 

 

Keywords: single sewer system, pressure sewerage, manhole, waste water, 

situation 
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1. Úvod  

Předmětem diplomové práce byl vlastní návrh koncepce odkanalizování městské 

části Ostrava – Heřmanice. Zájmové území se nachází v severovýchodní části města 

Ostravy. Při zpracování návrhu byl kladen zřetel na zástavbu, terén a stávající inženýrské 

sítě. Cílem bylo navržení kanalizačního systému, který zajistí důsledné odkanalizování 

soustředěné obytné zástavby a vytvoří předpoklad pro systematické odkanalizování 

zbývající části zastavěného území. Podkladem pro vypracování projektu byla situace 

městské části Ostrava  Heřmanice. Situace byla dodána v programu AutoCad v měřítku 

1:1000, kde byla dále rozpracovávána.   

Diplomová práce se skládá z teoretické části a výkresové části s vlastním návrhem 

řešení. Součástí příloh jsou rozkresleny výkresy: situace, hydrotechnická situace, podélné 

profily stok a výtlaků, příčný řez spádišťovou šachtou, detail betonové šachty, detail 

uložení potrubí do pískového lože, příčný řez napojení domovní přípojky a tabulka 

s hydrotechnickými výpočty. 
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1.1. Charakteristika obce a jejího okolí 

Heřmanice byla historická obec ležící na území Ostravy. V současné době je 

součástí městského obvodu Slezská Ostrava. První písemná zmínka pochází z roku 1305,  

v soupise desátků vratislavského biskupství se objevuje obec Heřmanická vila. 

Pravděpodobným zakladatelem, po němž byla ves pojmenována, je kastelán 

Slezskoostravského hradu Heřman. V roce 1520 přešla obec do majetku Polské Ostravy. 

Velkou část Heřmanic koupil roku 1630 Mikuláš starší Vlček. Jindřich Vilém Vlček pak 

koupil zbývající části a Heřmanice. Vlčkové pak Heřmanice drželi až do roku 1848. 

Až do poloviny 19. století se obyvatelstvo živilo převážně zemědělskou výrobou. 

Poté většina obyvatel nacházela práci v průmyslovém okolí obce. Přímo na území obce 

však žádný průmyslový podnik nevznikl. Ačkoliv majitelé měli snahu těžit uhlí, kvůli 

přírodním a finančním problémům museli těžbu zastavit. Zajímavostí je existence skladiště 

výbušnin firmy Dynamit Nobel od roku1884, které však bylo 19. března 1924 zcela 

zničeno výbuchem. Toto skladiště přitom zásobovalo trhavinami všechny doly ostravsko

karvinského revíru. Od roku 1959 zde stojí původně pracovní tábor, nyní věznice. 

Roku 1849 se Heřmanice spojily s Hrušovem a Muglinovem a vystupovaly pod 

jednotným názvem Heřmanice. V roce 1866 se však osamostatnil Hrušov a roku 1890 ho 

následoval Muglinov. K Slezské Ostravě byla obec připojena 1. července 1941 [1]. 

K 1. 1. 2012 je v obci Ostrava – Heřmanice evidováno 2441 obyvatel.  
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických 

poměrů 

2.1. Stávající stav a zneškodňování odpadních vod 

Zájmové území je vymezená oblast městské části Ostrava  Heřmanice, která leží 

v severovýchodní části Ostravy. Stávající jednotná kanalizace v Heřmanicích je svedena na 

dvě lokální ČOV: ČOV Heřmanice I a ČOV Heřmanice II. Tyto dvě čistírny odpadních 

vod jsou zcela mimo zájmovou lokalitu. Zájmová oblast území Ostrava – Heřmanice není 

důsledně odkanalizovaná. Jsou zde vybudované pouze lokální stokové systémy. Čistění 

odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno v bezodtokových jímkách či septicích, ty 

mají přepady zaústěny do stávající kanalizace, respektive povrchových příkopů případně 

trativodů. Proto je nutné najít řešení důsledného odkanalizování zájmového území.  

 
Obr. 1: Zájmové území městské části Ostrava – Heřmanice [23]    
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2.2. Hydrologické poměry 

Hydrologicky je území řazeno k povodí Odry. V oblasti povodí Odry můžeme 

vymezit dvě hydrologicky odlišné oblasti podmíněné geologickou stavbou oblast 

jesenickou a beskydskou. Do Ostravské pánve, jejíž osu Odra vytváří, se vějířovitě stékají 

tři nejvýznamnější přítoky. Z jesenické strany je to řeka Opava, z beskydské pak Ostravice 

a Olše. Jesenická a beskydská část oblasti povodí Odry mají odlišný charakter říční sítě, 

daný odlišnostmi geologických, klimatických a hydrologických poměrů. Beskydy náleží ke 

srážkově nejbohatším oblastem ČR a zároveň jde o území s největší hustotou toků. Sklon 

beskydské říční sítě je zhruba dvojnásobný proti tokům jesenickým. Celkově je povodí 

tvořeno převážně spíše menšími toky a jeho říční síť prodělala dlouhý a složitý vývoj 

ovlivněný i kolísáním klimatu ve čtvrtohorách. Nivní říční tratě s výplní starých říčních 

sedimentů se nacházejí zvláště na dolním toku Odry a Opavy, jsou významným zdrojem 

kvalitních štěrkopísků a tvoří zčásti rezervoáry podzemní vody. Jinak ale zbývající část 

povodí proti jiným oblastem ČR je na podzemní vody poměrně chudá. Území Heřmanic 

má přirozený charakter lesů. Odtokové poměry v nejexponovanějších úsecích toků jsou 

ovlivněny poddolováním a poklesy terénu způsobenými hlubinnou těžbou černého uhlí. 

Délka hlavních poddolovaných úseků činí 145 km. Stružka  2 03 02 006 je nejbližším 

vodním tokem zájmového území [2]. 
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3. Vytipování problémů 

Zajištění inženýrských sítí se stalo zcela nepostradatelné pro fungování 

urbanizovaného území s ohledem na jeho další rozvoj. Mezi hlavními ukazateli kvality 

urbanizovaného území patří bezesporu zásobování vodou a efektivní odkanalizování. Pro 

hospodárné nakládání s odpadními vodami je třeba znát jejich původ a znečištění.  

V současné době je v zájmové lokalitě Ostrava – Heřmanice odkanalizování 

nedostačující. Převážná většina majitelů dané lokality zachycuje splaškové vody  

v nepropustných jímkách určených na vyvážení. Účelem navrhovaného odkanalizování 

zájmové lokality je vyřešit současnou problematiku důsledného odkanalizování.  

V zájmovém území jsou výškové rozdíly, což v některých místech neumožňuje svedení 

odpadních vod tam, kam by bylo třeba. V některých úsecích bude tedy nutné svést splašky 

gravitačně do místa s nejmenší nadmořskou výškou, kde budou pomocí čerpací stanice 

čerpány a dále odváděny pomocí výtlačného potrubí. 

Odkanalizování se v dnešní době rozvíjí v závislosti na urbanistickém rozvoji dané 

lokality. Napomáhá k odvodu vod překračujících limitní koncentrace fyzikálních, 

chemických a biologických parametrů ohrožujících jakost vod přírodních. Vybudování 

fungující stokové sítě je dnes společností chápáno jako důkaz rozvoje urbanizovaných 

území a životní úrovně [3].  
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4. Principy řešení 

4.1. Legislativní principy  

• Podle Zákona 20/2004 Sb. (Vodní zákon) a Nařízení vlády ČR 61/2003 Sb. (které 

stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod) je třeba chránit povrchové  

a podzemní vody před znehodnocením odpadními vodami a závadnými látkami. 

Odpadní vody a škodlivé látky ohrožují jakost nebo zdravotní nezávadnost vod [4], 

[5]. 

• Směrnice Rady ES 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod 

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

roku 2010 musí:  

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

městských odpadních vod vybudovány sběrné systémy odpadních vod vstupující 

do sběrných systémů,  

•  v aglomeracích větších než 2 000 EO odpadní vody vstupující do sběrných 

systémů podléhat sekundárnímu čištění, 

• v citlivých oblastech (celá Česká republika) být zajištěno přísnější čištění 

odpadních vod v aglomeracích větších než 10 000 EO, 

• v aglomeracích menších než 2 000 EO odpadní vody vstupující do sběrných 

systémů podléhat přiměřenému čištění, 

• v aglomeracích nad 2 000 EO musí být kanalizace ukončena čistírnou odpadních 

vod se sekundárním čištěním a v aglomeracích pod 2 000 EO musí být kanalizace, 

je li vybudována, zakončena odpovídající čistírnou odpadních vod. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů: 

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

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

o čištění městských odpadních vod do právního řádu České republiky) jsou obce, 

jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2 000 
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ekvivalentních obyvatel povinny do 31. 12. 2010 zajistit odkanalizování a čištění 

jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády (č. 61/2003 Sb.)[6]. 

• Za odpadní vody jsou podle § 38 odst. 1zákona o vodách 254/2001 považovány 

vody, které jsou použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických  

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

změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou  

i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro 

vlastní potřebu organizace a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou 

odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu [4]. 

4.2. Technický popis řešení 

4.2.1.  Charakteristika a druhy odpadních vod 

Chemické složení odpadní vody nelze jednoznačně určit. Odpadní voda obsahuje 

organické a anorganické látky. U dešťové vody je prakticky nemožné určit obecně platné 

složení odpadní vody ani na stejném místě. Obsah jednotlivých látek v odpadní vodě silně 

kolísá v závislosti na mnoha okolnostech jak během dne, tak podle ročních období. To se 

týká zejména dešťových odpadních vod. Dešťové odpadní vody ze střech domů  

a zpevněných ploch tvoří největší zastoupení celkového množství odpadních vod. [26]    

Podle intenzity deště a místa dopadu kolísá množství organických i anorganických 

látek. Odpadní vodu je nutno vracet do přírody v takovém stavu a takovým způsobem, aby 

to nebránilo dalšímu nezávadnému používání vodních zdrojů pro veřejné i soukromé účely. 

Obsah chemických látek v odpadních vodách je již tak vysoký, že je již přírodní 

procesy neumí odbourat. Do veřejné kanalizace je zakázáno vypouštět látky, které nejsou 

odpadními vodami a které narušují materiály stok, způsobují provozní závady a ohrožují 

bezpečnost a zdraví obsluhy kanalizace. Jsou to především oleje, prchavé látky, 

radioaktivní vody, vody teplejší než 40°C, které narušují těsnění potrubí, vody obsahující 

množství pevných látek, které by rychle sedimentovaly a způsobily ucpání potrubí [7],[19]. 
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Dělení odpadních vod  

• Vody splaškové 

Vody splaškové jsou odpadní vody z domácností, sociálních zařízení, kuchyní, umýváren, 

restaurací, hotelů, nemocnic. 

• Vody srážkové 

Vody srážkové jsou vody odváděné do kanalizačního systému (jednotné soustavy) z tzv. 

urbanizovaného povodí, tj. z ulic, střech, veřejných prostranství, parkovišť i nezpevněných 

ploch. 

• Vody průmyslové 

Kontaminované průmyslové odpadní vody jsou různorodé. Složení odpadních vod 

odpovídá odvětví průmyslu. Např. z galvanizovny obsahují odpadní vody kov [22]. Vody 

průmyslové jsou odpadní vody z technologických procesů výroby, z chlazení, z mytí 

výrobního zařízení. Jsou to např. vody pivovarské, jateční, mlékárenské a z jiného 

průmyslu. Je snahou, aby průmyslové odpadní vody (např. vody z galvanizačních linek, 

kalíren, lakoven, textilního průmyslu, dolů aj.), které jsou svým charakterem odlišné  

od vod splaškových, byly čištěny přímo u zdroje svého vzniku, v podnikových čistírnách 

uzpůsobených pro dané znečištění vod. 

• Vody zemědělské 

Odpadní vody zemědělské jsou druhem vod průmyslových, pocházejí ze zemědělské 

výroby. 

• Vody podzemní 

Odpadní vody podzemní jsou vody vyskytující se v zemi, svedené do kanalizace úmyslně 

nebo (častěji) neúmyslně (při netěsné stokové síti). 

• Vody městské 

Vody městské jsou směsí vod splaškových, srážkových, průmyslových, někdy ještě vod 

podzemních. U velkých měst převládající podíl tvoří vody splaškové, u malých měst 

složení odpadních vod závisí na podílu průmyslu [8]. 

4.2.2.  Znečisťující látky 

Odpadní vody jsou znečištěny řadou látek nejrůznějších vlastností. Měřítkem pro 

vyjadřování množství znečištění vody je člověk, tj. množství znečištění, které průměrně 
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vyprodukuje jedna osoba za den. Toto množství je poměrně přesně známé (stanovitelné), 

může se však lišit podle různých okolností (vybavenost bytů, hygienické a stravovací 

návyky aj.). Určuje se z hodnoty celkového množství znečištění a počtu připojených 

obyvatel. Pro návrhy kanalizací a čistíren se používají normované hodnoty znečištění od 

jednoho obyvatele. Tyto normované hodnoty se vyjadřují jako specifická (měrná) 

produkce znečištění od jednoho obyvatele, označují se jako „populační ekvivalent“  

a používají se pro stanovení tzv. počtu Ekvivalentních Obyvatel (EO). 

Znečištění produkované z jiných zdrojů než od obyvatelstva se přepočítává tak, 

jako by bylo produkováno lidmi. Množství znečištění, které je stejně velké jako znečištění 

od jednoho obyvatele (tj. populační ekvivalent), se označuje jako znečištění  

od ekvivalentního obyvatele (EO). Tak jsou přepočítávány např. hodnoty znečištění 

produkované restauracemi, průmyslovými podniky, chovy v živočišné výrobě. Počet EO je 

souhrnný ukazatel, který charakterizuje velikost čistírny [7]. Odpadní voda může 

obsahovat mnoho nečistot. Skládá z následujících hlavních skupin znečišťujících látek:   

• rozpuštěné a nerozpuštěné látky, 

• snadno rozložitelné organické látky, 

• těžko rozložitelné organické látky,  

• sloučeniny těžkých kovů,  

• soli [30]. 
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Tabulka 1: Produkce znečištění na 1 EO v g/d  [9] 

Ukazatelé specifického znečištění 

Látky Ostatní Látky 

Anorganické Organické Celkem BSK5 CHSK Ncelk Pcelk 

Nerozpuštěné   

a) usaditelné 10 30 40 20 40 1 0,2 

b) neusaditelné 5 10 15 10 20 0 0 

Rozpuštěné 75 50 125 30 60 10 2,3 

Celkem 90 90 180 60 120 11* 2,5 

Produkty metabolizmu 

Látky celkem 80 30 110 0 0 10 1,6 

* V obcích s hospodářským zvířectvem se doporučuje uvažovat Ncelk15g/d 
na1EOaž20g/dna1EO 

4.2.3.  Anorganické a organické látky 

Anorganické látky jsou většinou rozpuštěné sloučeniny obsahující velmi často ionty 

dusíku a fosforu, někdy také ionty těžkých kovů. Organické látky v odpadní vodě bývají  

z jedné třetiny rozpuštěné, zbývající dvě třetiny jsou látky koloidní a suspendované. 

Organické sloučeniny se vyskytují v odpadní vodě v pestré směsi. Pro snazší a rychlou 

orientaci v posouzení znečištění odpadní vody byly zavedeny hodnoty, kterými se 

vyjadřuje množství organických látek v odpadní vodě. Jsou to biochemická spotřeba 

kyslíku (BSK5), chemická spotřeba kyslíku (CHSK) a celkový organický uhlík (TOC) [7]. 
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Tabulka 2: Přehled znečišťujících látek v odpadních vodách [9] 

biologicky rozložitelné cukry, mastné kyseliny 
organické 

biologicky nerozložitelné barviva rozpuštěné 

anorganické těžké kovy, sulfidy 

biologicky rozložitelné škrob, bakterie 

biologicky nerozložitelné plasty, papír 

usaditelné celulosová vlákna 

koloidní bakterie 

organické 

neusaditelné 
plovoucí papír 

usaditelné písek, hlína 

nerozpuštěné 

anorganické 
neusaditelné brusný prach 

 

4.2.4.  Způsoby dopravy odpadních vod 

Stoková síť odvádí odpadní vody, které se dále zpracovávají v čistírnách odpadních 

vod různým způsobem. 

• Gravitační kanalizace – funguje vlivem přírodní síly gravitace – voda se pohybuje 

prostřednictvím naklonění roviny. Proto musí mít stoky dostatečný sklon nivelety 

dna dolů ve směru k ČOV nebo k vyústění do recipientu. Řadí se k převažujícímu 

způsobu odvodnění.  

• Tlaková kanalizace – je založena na principu tlakové dopravy odpadních vod 

tlakovou okruhovou nebo větvenou stokovou sítí na ČOV. Provozní přetlak 

v systému v rozmezí 0,5 3,0 MPa je vyvozován soustavou čerpadel osazených 

v domovních čerpacích stanicích s akumulačními jímkami, do kterých odpadní 

vody natékají gravitačně. Pro zajištění průchodnosti potrubí se systém vybavuje 

proplachovacími stanicemi [10], [11]. 
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Obr. 2: Schéma tlakové kanalizace [12] 

• Podtlaková (vakuová) kanalizace – podtlakové odkanalizování určitého 

území funguje na principu vyvození podtlaku ve stopkové síti, do které se 

přes domovní sací ventily na domovních přípojkách nasávají odpadní vody 

z jednotlivých nemovitostí. Celý systém má centrální vakuovou stanici,  

ve které se pomocí vakuových čerpadel vytváří podtlak ve sběrné tlakové 

nádobě. Odpadní vody se vlivem udržovaného podtlaku v celém systému  

do zásobníku nasávají při každém otevření sacího ventilu na některé 

z domovních přípojek [11]. 
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Obr. 3: Schéma podtlakové kanalizace [12] 

• Pneumatická kanalizace – způsob dopravy odpadní vody, která je odváděna 

tlakovým vzduchem i na velké vzdálenosti. Je možno dopravovat i velmi 

znečištěné odpadní vody. Pracuje ve dvou cyklech, cyklus plnění a cyklus 

výtlaku [13]. 

4.2.5.  Soustavy stokových sítí 

Účelem stokových sítí a kanalizačních přípojek je spolehlivé, hospodárné  

a zdravotně neškodné odvádění odpadních vod z určeného území nebo připojené 

nemovitosti do zařízení na čištění odpadních vod [14]. Splašky a odpadní vody stejného 

charakteru se odvádějí do čistírny, zatímco u jiných odpadních vod je třeba se rozhodnout 

samostatně. Zásadní rozhodnutí je u vod z atmosférických srážek. Zavedení 

atmosférických vod do čistírny odpadních vod představuje silný nápor a obvykle také 

zhoršení čistícího účinku následkem naředění odpadní vody. Do čistírenských objektům 

jako jsou septiky, není povoleno zavést dešťové odpadní vody. 
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Výběr kanalizační soustavy jednotné nebo oddílné se řídí místními podmínkami, 

výškovými poměry zájmového území a z hlediska hospodárnosti návrhu stokové sítě.  

Jednotná soustava  splaškové i dešťové odpadní vody jsou společně odváděny 

jedním potrubím. Vyžaduje velké příčné profily stok pro odvedení vod z přívalových 

dešťů. Nevýhodou soustavy je, že jsou na čistírnu odpadních vod přiváděny vody srážkové 

naředěné vodami splaškovými.  

Oddílná soustava  má dvojitou síť, splaškovou i dešťovou. V celkovém provedení 

má nevýhodu ve složitosti a nákladnosti dvojí stokové sítě. Oddílné splaškové stoky 

nevyžadují tak velké příčné profily jako jednotné stoky. Kladem oddílné stoky je, že na 

čistírnu jsou přiváděny neředěné splaškové odpadní vody a tak je v z hlediska 

předvídatelnosti zatěžovacích stavů výhodná [15]. 

4.2.6.  Zakládání stok 

Před návrhem stokové sítě se musí splnit zásady navrhování podle ČSN 753 3. 

Zejména je nutno zjistit a vyhodnotit údaje ovlivňující: 

• Složení a vlastnosti odpadních vod, 

• Zatížení stoky nadložím a nahodilým zatížením povrchu, 

• Hydrostatický tlak protékajících odpadních vod,  

• Druh a vlastnosti základové půdy, 

• Složení a vlastnosti podzemní vody, 

• Možnost nerovnoměrného sedání. 

Též nutno přihlédnout k případnému území poddolovanému, seizmickému, 

sesuvnému nebo záplavovému. Je nutné zjistit maximální polohu hladiny podzemní vody 

s ohledem na nebezpečí vztlaku a průsaku podzemní vody spoji trub, spárami ve stokách  

a v objektech na stokové síti [14]. 
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4.2.7.  Zásady navrhování stokových sítí 

Platí zásada, že se stoky situují do veřejných ploch a pozemních komunikací, mimo 

ně po dohodě s provozovatelem kanalizace.  Stoky a objekty na stokách se musí navrhovat 

a provádět jako vodotěsné konstrukce. Vodotěsnost gravitačních stok, kanalizačních 

přípojek a šachet se zkouší podle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610. Stokové sítě se umísťují 

do veřejných ploch a pozemních komunikací v souladu s ČSN 73 6005 (tab. 2). Stoky 

jednotné soustavy se umísťují zpravidla pod osu komunikace. U oddílné soustavy se 

splašková stoka situuje mimo osu, dešťová pod osu komunikace. Uložení stok v korytě 

toku nebo pod koryty toků v podélném směru je nepřípustné. Při souběhu inženýrských sítí 

platí ČSN 73 6005, kde jsou shrnuty nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti 

inženýrských sítí při jejich souběhu [16]. 

Tabulka 3: Souběh a křížení stoky s ostatními druhy inženýrských sítí [16] 

 

Veškeré stoky, které odvádějí odlišné odpadní vody než jsou dešťové, musí být 

uloženy hlouběji než je vodovodní potrubí. Uložení stok je dáno celkovým řešením 

inženýrských sítí a jejich zájmových pásem. Požadováno je minimální krytí, které je 

v dopravním prostoru, který neslouží provozu motorových vozidel nebo pod chodníkem 

1,00 m, pod vozovkou je krytí 1,80 m a ve volném terénu 1,00 m. Stoky splaškové 

soustavy musí ležet tak hluboko, aby bylo možné odvodnit podzemní prostory (sklepy, 

skladiště). 
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Doporučená maximální hloubka stoky je 6,00 m. Hloubkové uložení stok mimo 

zastavěné území se řeší ve vztahu nezamrzající hloubky, k ostatním inženýrským sítím  

a s ohledem na podmínky křižování [13]. 

Navrhovat stoky pod stromy nebo v jejich těsné blízkosti není dovoleno. Při 

navrhování stok v blízkosti budov je nutno posoudit stav budov a technologii výstavby 

stok. Bezpečná vzdálenost dna výkopu rýhy pro stoku od obrysu základu budovy  

a obráceně obrysu výkopu základu budovy od dna konstrukce stoky L v m se určí podle 

obrázku č.4 ze v vzorce: 

ϕtg

hH
L

−
=  

Kde  H je hloubka dna výkopu od terénu v metrech, 

         h  je hloubka základů budovy pod terénem v metrech, 

         φ  je úhel vnitřního tření zeminy v daném místě podle ČSN 73 001. 

 

Obr. 4: Bezpečná vzdálenost mezi dnem konstrukce stoky a obrysem základu budovy [14] 

4.2.8.  Materiál stokových sítí 

 

Materiál pro stavbu stok se volí podle účelu, druhu soustavy, způsobu dopravy 

odpadních vod, základových a zatěžovacích poměrů staveniště, požadované životnosti díla 

a samozřejmě i podle tvarové a rozměrové nabídky výroby prefabrikovaných trub. Každý 

používaný materiál má vedle výhod i některé nevýhody, a proto je třeba při volbě 
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materiálu vycházet z konkrétních požadavků. Pokud některý materiál uvedeným 

požadavkům nevyhovuje, můžeme jeho vlastnosti zlepšit nátěry, izolacemi, vložkami 

apod. Na správné volbě materiálu závisí bezpečnost, hygiena, plynulost a životnost 

potrubí. Cenové relace jsou také nezanedbatelným faktorem [18]. 

Hlavní požadavky na materiál pro stavbu stok: 

• vodotěsnost, 

• dokonalá odolnost proti mechanickým, chemickým a biologickým vlivům 

dopravovaných odpadních vod, 

• odolnost proti agresivním vlivům vnějšího prostředí, 

• požadovaná pevnost a únosnost, 

• možnost jednoduchého a účinného čištění stok. 

Stoky se sestavují z jednotlivých prefabrikovaných trub různých materiálů  

a průřezových tvarů a spojují se různými typy spojů. Převažujícím typem jsou hrdlové 

spoje s různými typy těsnění [11]. 

Trubní materiály 

• Kamenina 

Kameninové trouby a tvarovky se vyrábějí z přírodních kameninových jílů  

s příměsí ostřiv. Po vypálení je povrch trub pokryt glazurou, která zajišťuje nenasákavost 

trub a odolnost povrchu. Hlavní výhodou kameninových trub je jejich dlouhá životnost, 

odolnost vůči obrusu povrchu a proti působení vlivů zemní vlhkosti. Nevýhodou tohoto 

materiálu jsou především mechanické vlastnosti – nízká pevnost, velká křehkost materiálu 

a vysoká hmotnost. Potrubí, u něhož je vyžadována vyšší chemická odolnost, se vyrábí 

z chemické kameniny. Spojování kameninových trub se provádí hrdlovými spoji  

s použitím pryžových kroužků, které jsou již při výrobě zalisovány do hrdla i na hladký 

konec spojovaných trub a po zasunutí trub do hrdla na sebe dosedají. Způsoby spojování 

používané před rokem 1990 vykazují poruchy a dá se předpokládat, kameninová 

kanalizace z té doby je netěsná [17]. 
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Obr. 5: Kameninové trouby [17] 

• Beton a železobeton 

Betonové trouby jsou vyráběny z betonu třídy B III–IV, železobetonové trouby z 

betonu třídy B V s předpjatou výztuží. Spojování se provádí hrdlovými spoji se zálivkou 

asfaltovým tmelem, nebo pryžovým kroužkem, u beztlakového potrubí jsou také spoje na 

pero a polodrážku. Potrubí se používá výhradně pro venkovní rozvody [11], [17]. 

• Polymerbeton 
 

Polymerbeton je speciální vysoce odolný pevný a pružný beton, který se vyrábí ze 

směsi štěrkopísku jako plniva a pojiva, kterým je syntetická pryskyřice. Jako mikroplnivo 

pro zvýšení vaznosti se používá elektrárenský popílek nebo kamenný prach. Tento materiál 

má pevnost na úrovni železobetonu, elasticitu umělé hmoty a odolnost proti agresivnímu 

prostředí a drsnost srovnatelnou s kameninou [11]. 

• Trouby a tvarovky z plastu 

Tak jako u vodovodu se i u kanalizací velmi dobře uplatňují hlavní přednosti 

plastů, kterými jsou malá hmotnost a drsnost, pružnost, odolnost proti chemicky 

agresivním látkám a snadná a rychlá montáž. Příznivým faktorem je i poměrně 

široký sortiment tvarovek, který se stále zdokonaluje a rozšiřuje, a který umožňuje 

větší variabilitu a menší pracnost při montáži [11]. Například polypropylen se 

osvědčil, protože spojuje teplotní odolnost s vysokou stabilitou a mechanickou 
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pevností. Charakteristické pro polyethylen je chemická stálost, odolnost, 

fyziologická nezávadnost a flexibilita. Předností je také vysoká odolnost proti 

opotřebení i při teplotách pod 0°C [20]. 

• Trouby a tvarovky z tvárné litiny 

Kanalizační trouby z tvárné litiny se osvědčují zejména při uložení v extrémních 

zátěžových podmínkách, např. pod silně frekventovanými komunikacemi, 

v nepříznivých geologických poměrech a dále tehdy, jedná li se o tlakový průtok 

odpadních vod, např. u shybek nebo u výtlačných řadů při použití přetlakové 

kanalizace nebo u radiálních systémů stokových sítí. Kanalizační trouby zde plně 

využijí veškerých předností tvárné litiny jako materiálu s výbornými mechanickými 

vlastnostmi v kombinaci s dokonalou vodotěsností a pružností násuvných 

hrdlových spojů [11]. 

 

 

Obr. 6: Litinové trouby [17] 
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4.2.9.  Tvar stok 

Hlavními tvary stok jsou kruhový, tlamový a vejčitý. Jaký tvar potrubí stok 

použijeme, závisí na hydraulických a jiných podmínkách. Pro kanalizační přípojky je 

nejvhodnější používat kruhový tvar příčného profilu. 

• Kruhový  

Je nejjednodušší výroba prefabrikátu. Potrubí je snadné na čištění. Kruhový profil 

je definován většinou jmenovitou světlostí o DN 100 – 2400. Nejběžnější jsou DN 250, 

300, 400, 600. 

• Tlamový 

Výhodou je, že se navrhuje ve stísněných geologických poměrech. Nevýhodou je 

nejméně příznivý (koncentrace odtoku v potrubí), staticky nejméně výhodný 

• Vejčitý 

Nejlepší hydraulické vlastnosti. Staticky nejvýhodnější. Nevýhodou je, že ho lze 

navrhnout jen při dostatečné výšce nadloží [10]. 

4.2.10.  Objekty na stokové síti 

Provoz a výstavba objektů na stokové sítí se řídí podle ČSN 75 6101. Na stavbu 

objektů na stokové síti je možné použít prostý beton, beton s rozptýlenou ocelovou výztuží 

nebo jinou výztuží, železobeton, vhodné platy, sklolaminát, kanalizační cihly, stavební 

dílce a další obdobné materiály užitných vlastností jako materiály stok. Vnitřní povrchy 

objektů na stokové síti mají mít stejnou odolnost vůči účinkům protékajících odpadních 

vod jako příslušné stoky, aby byla zajištěna jejich stejná životnost [14]. Pro funkčnost, 

řádný provoz, možnost údržby, opravy a bezkolizního vykřížení stok s různými 

překážkami jsou na stokové síti umístěny objekty. 

Mezi hlavní objekty patří: 

• Kanalizační přípojky slouží k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí 

do stokové sítě. Každá nemovitost napojená na stokovou síť má mít samostatnou 

domovní kanalizační přípojku. Podle současné právní úpravy je kanalizační 
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přípojka samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní 

kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační 

přípojka není vodním dílem ve smyslu zákona o vodách. Náležitosti projektové 

dokumentace kanalizační přípojky stanoví ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 

přípojky. Nejmenší jmenovitá světlost přípojky je DN 150. Při jmenovité světlostí 

větší než DN 200 musí být projektová dokumentace doložena hydrotechnickým 

výpočtem a na přípojce musí být navržena trvale přípustná měrná šachta pro měření 

průtoků a odběry vzorků odpadních vod. Kanalizační přípojka má být navržena co 

nejkratší, v jednotném sklonu a profilu, v přímém směru a kolmá na stoku. 

Nejmenší dovolený skon přípojky je při DN 150  20‰ a při DN 200  10‰. 

Největší dovolený sklon přípojky je 400‰. Každá kanalizační přípojka má 

ochranné pásmo v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany – takto vymezené 

území nesmí být zastavěno ani vysazováno trvalými porosty. Kanalizační přípojky 

se navrhují z materiálu běžně používaného pro stokové sítě, v současné době je to 

nejčastěji kamenina a plasty [11]. 

• Kanalizační šachty jsou objekty vertikálního šachtového typu, které se podle účelů 

a funkce rozdělují: revizní a vstupní, spojné, větrací. 

• Revizní a vstupní šachty se navrhují v místech, kde se mění směr přímých úseků, 

příčný průřez, spád stoky, rozdělení stoky, a zároveň slouží k účelům vstupu do 

stokové sítě. Vzdálenost šachet by neměla přesáhnout 50 m. Šachty (obr. 4) jsou 

typizované z betonu nebo plastu. 

 

Obr. 7: Schéma kanalizační šachty [12] 
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• Spojné šachty slouží ke spojování dvou a více stok a plní všechny další funkce jako 

šachty vstupní a revizní. Konstrukčně jsou řešeny stejně jako vstupní šachty s tím 

rozdílem, že ve dně jsou vytvarovány žlábky v rozměrech a směrovém vedení 

odpovídajících DN a směrům napojovaných stok. Maximální počet potrubí 

zaústěných do šachtového dna klasických kruhových spojných šachet je 4. Úhel 

zaústění přívodních potrubí oproti vývodu musí být v rozmezí 90°  270°, 

protisměrné zaústění není možné. V současné době se vyrábějí plastové revizní  

a spojné šachty, např. celoplastové z PE nebo z PVC v kombinaci s betonovými 

prefabrikáty a výplňovým betonem [11]. 

• Větrací šachty jsou umístěny na průlezných a průchozích stokách v odvodněných 

případech zajišťující trvalé odvětrávání stokové sítě. Neslouží však pro vstup do 

kanalizace, a proto mohou mít menší půdorysný rozměr a nejsou opatřeny stupadly.  

• Spadiště je šachtový objekt, kterým se řeší odstupňování nivelety stok při velkých 

sklonech terénu, kde by při použití plynulého jednotného sklonu stoky byla 

překročena mezní průtoková rychlost proudění daná druhem materiálu stoky. Při 

jmenovité světlosti stojky DN 250 – DN 400 nemá výška spadiště přesahovat 4 

metry, při DN 450 – DN 600 výšku 3 metry. Klasické spadiště je řešeno jako 

šachtový objekt, u kterého je dolní hlavní funkční část provedena z monolitického 

betonu a vrchní vstupní část z prefabrikátu. Dno a nárazová stěna hlavní šachty jsou 

obloženy lomovým kamenem, trubní spadiště je z kameninového nebo litinového 

potrubí osazeného v betonovém bloku. Moderním typem je celoprefabrikované 

spadiště z betonových kruhových skruží s obkladem jejich nárazové stěny a dna 

spadišťové šachty čedičovým nebo kameninovými prefabrikáty, plasty, případně ze 

sklolaminátu [11]. 
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Obr. 8: Klasické spadiště [11] 

 

 
 

Obr. 9: Prefabrikované spadiště [11] 
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• Dešťové vpusti jsou drobné objekty na stokové síti, které slouží k zachycování 

srážkových vod přitékajících z komunikací a jiných zpevněných ploch a k jejich 

bezpečnému odvádění do jednotné nebo dešťové kanalizace. Podle současné právní 

úpravy jsou dešťové vpusti součástí odvodňované komunikace a jejich provozování 

nepřísluší vlastníkovi ani provozovateli stokové sítě. Dešťové vpusti se osazují 

v nejnižším místě odvodňované plochy, obvykle u obrubníku komunikace. Každá 

vpust se napojuje samostatnou přípojkou na nejbližší uliční stoku [11]. 

 

 
Obr. 10: Obrubníková vpust [11] 

 

• Lapáky splavenin se navrhují na stokách jednotných soustav nebo dešťových 

stokách oddílných soustav v místech kde se očekává přítok dešťových vod 

z nezpevněných ploch, ze silničních nebo jiných příkopů. Účelem těchto objektů je 

zamezit nadměrnému zanášení kanalizace unášenými sedimenty a hrubšími 

plovoucími nečistotami a předměty. Lapák musí být vybaven česlemi, 

sedimentačním prostorem a vnější prohlubní pro zachycení hrubších sedimentů 

[11]. 
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Obr. 11: Lapák splavenin [11] 

 

• Proplachovací objekty se navrhují tam, kde by v důsledku malého sklonu stok a tím 

i unášecí síly odpadních vod mohlo docházet ke zvýšenému usazování splavenin a 

zanášení stok. Proplachovací šachta nebo komora by měla mít objem alespoň 3 m3 

a hloubku vody minimálně 1 metr. Funkci proplachovacích šachet a komor mohou 

plnit normální revizní šachty a komory. V současné době je na trhu i automatická 

proplachovací šachta, která se jako prefabrikát zabuduje do střední části běžného 

šachtového objektu z prefabrikovaných kruhových skruží DN 1000 [11]. 

• Shybky jsou objekty sloužící k převedení odpadních vod pod různými překážkami, 

jako jsou vodní stoky, jiné stoky, komunikační a jiné zářezy, v případech kdy dno 

stoky je přibližně ve stejné výškové úrovni jako překážka, takže není možný 

gravitační způsob. Ve shybce nastává tlakový průtok odpadních vod a shybka je 

případem hydraulicky krátkého potrubí. Podle výškového uspořádání se rozlišují 

shybky úplné a neúplné. Úplná shybka je vždy, když strop její spojovací části leží 

pode dnem přívodní a odtokové stoky. Neúplná shybka má strop spojovací části 

nade dnem přívodní a odtokové stoky. Ta se uplatňuje při malém výškovém rozdílu 

mezi stokou a dnem přepážky [11]. 

 
Obr. 12: Úplná shybka [11] 
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Obr. 13: Neúplná shybka [11] 

 

• Čerpací stanice slouží k přečerpávání odpadních vod tam. Ne vždy je možný odvod 

odpadní vody na základě gravitačního spádu. Z těchto míst musíme odpadní vodu 

čerpat pomocí čerpadel [21]. Jedná se o stavebně technologický prvek kanalizace.  

Jde o nejporuchovější a energeticky nejnáročnější prvek stokové sítě. Proto je při 

pořizovací ceně nutné brát ohled i na budoucí náklady spojené s čerpáním.  

Náklady na potřebnou elektrickou energii, které jsou přibližně 85% z celkových 

nákladů na čerpání během životnosti technologie. Prefabrikované čerpací stanice 

v plastovém nebo betonovém provedení se používají pro domovní přípojky nebo na 

tlakové kanalizaci při nevýhodných spádových poměrech [12], [15].  

• Skluzy slouží k překonání velkých výškových rozdílů na stokové síti, tam kde není 

možno použít soustavu spadišť, protože by to bylo neúměrně nákladné nebo 

obtížné. Připouští se průtoková rychlost až do hodnoty 10 m/s. Skládá se z vlastní 

skluzové stoky a spadiště. Potrubí skluzu musí být z odolného materiálu 

odolávajícího bezpečně rychlosti, např. z tvárné litiny, kameniny nebo sklolaminátu 

[11]. 

• Odlehčovací komory jsou navrhované na jednotných stokových sítích a slouží 

k odlehčení směsi splaškových a dešťových vod. V bezdeštném období musí 

umožnit odtok veškerých vod do čistírny odpadních vod a v době dešťových srážek 

oddělit množství přiváděných vod na čistírnu. Separátory, u kterých je tento účinek 

výraznější, mohou nahrazovat funkci dešťových usazovacích nádrží. Navrhování 

odlehčovacích komor a separátorů se řídí technickou normou TNV 75 6262 [11]. 
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Podle stavebního provedení hlavní funkční části se rozdělují na čtyři základní typy: 

a) s čelním přelivem, s přelivnou hranou kolmou, šikmou, zalomenou  

a zakřivenou, 

b) s jednostranným bočním přelivem a s oboustranným bočním přelivem, 

c) se škrtící tratí, 

d) s přepadajícím paprskem s různou úpravou dna. 

Upřednostňuje se použití typizovaných odlehčovacích komor navržených podle výsledků 

hydraulického výzkumu [11]. 

• Dešťové nádrže se řídí stejnojmennou technickou normou ČSN 75 6261. Dešťové 

nádrže se umisťují na jednotných soustavách a dešťových stokách oddílných 

soustav stokolových sítí obcí, průmyslových závodů a dopravních staveb. Jejich 

účelem je:  

a) snížení nebo zamezení vnosu znečištění dešťových vod nebo zředěných 

splaškových vod do vodních recipientů využitím procesů prosté 

sedimentace, 

b) zachycení nebo zmírnění přívalové vlny dešťových vod vypouštěných do 

vodního recipientu retenčním účinkem, 

c) zmírnění přívalové vlny směsi splaškových a dešťových vod retenčním 

účinkem s cílem zajištění jejich vyrovnaného odtoku na ČOV. 

V případě použití na jednotných soustavách stokových sítí má být dešťová nádrž 

umístěna při každé odlehčovací komoře. V případě použití na dešťových větvích oddílných 

soustav stokových sítí má být dešťová nádrž umístěna před každou výustí do vodního 

recipientu. Dešťové nádrže nemohou plně nahradit ČOV. Funkci dešťové nádrže mohou 

nahradit i upravené úseky stok, které mají zvýšenou akumulační schopnost. Upřednostňuje 

se použití zakrytých pod terénem umístěných dešťových nádrží, u kterých není nutno 

zřizovat pásma hygienické ochrany [11]. 
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• Výusť se používá k zaústění stoky do recipientu. Při vypouštění odpadních vod do 

vodního toku je třeba výusť řešit tak, aby se znečištěné vody nesoustřeďovaly 

v příčném profilu [11]. 
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5. Posouzení možných variant řešení a 

rozpracování doporučené varianty řešení 

5.1. Posouzení možných variant 

Charakter území a nepravidelný sklon terénu umožňuje dvě varianty řešení 

odkanalizování městské části Ostrava – Heřmanice. 

A. První varianta je kombinace jednotné gravitační kanalizace s tlakovou kanalizací 

B. Druhou možností je kombinace oddílné gravitační kanalizace s tlakovou 

kanalizací 

Varianta A: Jednotná gravitační kanalizace je výhodná z hlediska ekonomických 

nákladu. Technicky je jednodušší a prostorově méně náročná. Velkou nevýhodou jednotné 

kanalizace je společné odvádění splaškové i dešťové vody a proto bude síť klást na ČOV 

vyšší nároky, zejména při dešti bude hydraulicky zatížena. Jednotná gravitační kanalizace 

se musí dimenzovat na větší kapacitu.  

Varianta B: Oddílná kanalizace je ekonomicky náročnější z důvodu samostatného 

odvádění odpadních vod a samostatného odvádění dešťových vod. Stoky a čistírny 

odpadních vod se dimenzují na menší kapacitu. Její hlavní výhodou je odvádění 

nezředěných dešťových vod přímo do recipientu. Toto území se však vyznačuje 

znečištěnými srážkovými vodami, které by neměli být odvedeny do recipientu bez 

předchozího předčištění.  

Varianta, kterou jsem vybrala a rozpracovala, byla varianta A. Důvodem byly 

ekonomické a prostorové výhody této varianty. U varianty B by zároveň nebylo využito 

možnosti odvádět nezředěné dešťové vody do místních recipientů. Z důvodů 

nepravidelného sklonu terénu zájmového území je nutné na některých místech vybudovat 

výtlaky. Požadavek na výstavbu stok z trub s co nejvyšší životností by měl být 

samozřejmým požadavkem vlastníka i provozovatele systému. Materiálem jednotné 

gravitační kanalizace bude kamenina a materiálem výtlaků bude PE. Kamenina byla 

zvolena z důvodu toho, že je to materiál, který je z praxe znám svou vysokou životností a 



 
Šárka Šimonová: Návrh odkanalizování Ostrava – Heřmanice 

 
 

2012                                                                                                                                  30 

odolností. PE je zase navrhnut díky jeho chemické odolnosti. Vybraná varianta je 

podložena výkresovou částí, která obsahuje situaci, hydrotechnickou situaci, podélné 

profily, detail betonové šachty, detail uložení potrubí do pískového lože, příčný řez 

spádišťovou šachtou.  

 

Obr. 14: Koncepce řešení odkanalizování [23] 

5.2. Situace 

První přílohou práce je situace. Jedná se o výkres vytvořený v AutoCadu. Obsahuje 

návrh jednotné gravitační stokové sítě v Ostravě  Heřmanicích. Před samotným návrhem 

byly nejdříve zhodnoceny výškové poměry v zájmové lokalitě. Poté byla navržena 

kanalizace. Při návrhu byl kladen důraz na to, aby byly šachty od sebe vzdáleny 

maximálně 50 m a aby se vedlejší stoky nenapojovaly na hlavní stoku pod ostrým úhlem. 
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Šachty byly číslovány od stoky A, vždy proti směru toku odpadních vod. Kanalizace se 

skládá ze čtyř hlavních stok: stoky A, stoky B, stoky C, stoky D. Spádové poměry 

neumožňují pouze gravitační svedení a tudíž bude nutné vystavět pět výtlaků. Hlavní 

stoková síť bude napojena na ČOV v nejnižším místě na ulici Vrbické. Kanalizace povede 

pod místní komunikací. 

5.2.1.  Stoka A 

• Páteřní stoka A má počátek v šachtě š0 na ul. Vrbické v nejnižším místě, 

• Celková délka stoky A je 1087,0 m, materiál potrubí bude kamenina, 

• Na trase stoky A je umístěno celkem 34 kusů revizních šachet, 

• Na trase stoky A je napojeno celkem 45 domovních kanalizačních, 

přípojek, viz tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách, 

• V šachtě š22 je připojen výtlak 4,  

• V šachtě š27 je napojena stoka AB,   

• V šachtě š30 se napojuje další výtlak 5. 

    

Obr. 15:Ulicí Vrbickou povede kmenová stoka A 

5.2.2.  Stoka AA  

• Stoka AA je umístěna v ul. Motýlová, 

• Stoka AA ústí do páteřní stoky A díky výtlaku 4 a čs4 ve spojné revizní šachtě š22, 

• Celková délka stoky AA je 309 m, materiál potrubí bude kamenina, 
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• Na trase stoky AA je umístěno celkem 11 revizních šachet, 

• Na trase stoky AA je napojeno celkem 13 domovních kanalizačních přípojek, viz 

tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách, 

• V šachtě š34 je napojena stoka AA 2, 

• V šachtě š37 je napojen výtlak 3, 

•  V šachtě š39 je napojen výtlak 2. 

 

    

Obr. 16:Ulicí Motýlovou povede stoka AA 

5.2.3.  Stoka AA 1 

• Stoka AA 1 je umístěna v ul. Na Bučině, 

• Stoka AA 1 ústí do stoky AA v šachtě š42, 

• Celková délka stoky AA 1 je 144 m, materiál potrubí bude kamenina, 

• Na trase stoky AA 1 je umístěno celkem 8 revizních šachet, 

• Na trase stoky AA 1 je napojeno celkem 6 domovních kanalizačních přípojek, viz 

tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách, 

5.2.4.  Stoka AA 2 

• Stoka AA 2 je umístěna v ul. Domažlická, 

• Stoka AA 2 ústí do stoky AA v šachtě š34, 

• Celková délka stoky AA 2 je 144 m, materiál potrubí bude kamenina, 
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• Na trase stoky AA 2 je umístěno celkem 5 revizních šachet, 

• Na trase stoky AA 2 jsou napojeny celkem 3 domovní kanalizační přípojky, viz 

tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách. 

    

Obr. 16:Ulicí Domažlickou povede stoka AA 2 

5.2.5.  Stoka AA 3 

• Stoka AA 3 je umístěna v ul. Poštulkova a Na Bučině, 

• Stoka AA 3 ústí do stoky AA v šachtě š34, 

• Celková délka stoky AA 3 je 560 m, materiál potrubí bude kamenina, 

• Na trase stoky AA 3 je umístěných 25 revizních šachet, 

• Na trase stoky AA 3 je napojeno celkem 18 domovních kanalizačních přípojek, viz 

tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách. 
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Obr. 17:Ulicí Poštulkovou a Na bučině povede stoka AA 3 

5.2.6.  Stoka AA 3 1 

• Stoka AA 3 1 je umístěna v ul. Stožární, 

• Stoka AA 3 1 ústí do stoky AA 3 v šachtě š69, 

• Celková délka stoky AA 3 1 je 116 m, materiál potrubí bude kamenina, 

• Na trase stoky AA 3 1 je umístěno 5 revizních šachet, 

• Na trase stoky AA 3 1 je napojeno celkem 7 domovních kanalizačních přípojek, 

viz tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách.  

 
 

    
Obr. 18:Ulicí stožární povede kmenová stoka AA 3 1 
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5.2.7.  Stoka AA 3 2 

• Stoka AA 3 2 ústí do stoky AA 3 v šachtě š77, 

• Celková délka stoky AA 3 2 je 111 m, materiál potrubí bude kamenina, 

• Na trase stoky AA 3 2 je umístěno 6 revizních šachet, 

• Na trase stoky AA 3 2 je napojeno celkem 7 domovních kanalizačních přípojek, 

viz tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách. 

5.2.8.  Stoka AB 

• Stoka AB je umístěna v ul. Zákopní, 

• Stoka AB ústí do stoky AA v šachtě š27, 

• Celková délka stoky AB je 4 m, materiál potrubí bude kamenina, 

• Na trase stoky AB jsou umístěny 2 revizní šachty. 

5.2.9.  Stoka AC 

• Stoka AC je umístěna v ul. Vrbická, 

• Stoka AC pomocí výtlaku 5 a čs5 ústí do stoky AA v šachtě š30, 

• Celková délka stoky AC je 177 m, materiál potrubí bude kamenina, 

• Na trase stoky AC je umístěno 10 revizních šachet, 

• Na trase stoky AC je napojeno celkem 10 domovních kanalizačních přípojek, viz 

tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách.  

5.2.10.  Stoka AC 1 

• Stoka AC 1 je umístěna v ul. Fišerová, 

• Stoka AC 1 ústí do stoky AC v šachtě š90, 

• Celková délka stoky AC 1 je 316 m, materiál potrubí bude kamenina, 

• Na trase stoky AC 1 je umístěno 11 revizních šachet, 
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• Na trase stoky AC 1 je napojeno celkem 7 domovních kanalizačních přípojek, viz 

tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách. 

5.2.11.  Stoka B 

• Stoka AB je umístěna v ul. Zákopní, 

• Stoka AB ústí do stoky AB pomocí výtlaku 1 a čs1, 

• Celková délka stoky AB je 117 m, materiál potrubí bude kamenina, 

• Na trase stoky AB jsou umístěny 4 revizní šachty, 

• Na trase stoky A je napojeno celkem 8 domovních kanalizačních přípojek, viz 

tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách.  

5.2.12.  Stoka C 

• Stoka C je umístěna v ul. Stožární, 

• Stoka C ústí do stoky AA v šachtě š39 pomocí výtlaku 2 a čs2, 

• Celková délka stoky AC je 102 m, materiál potrubí bude kamenina, 

• Na trase stoky C jsou umístěny 4 revizní šachty, 

• Na trase stoky C je napojeno celkem 8 domovních kanalizačních  

            přípojek, viz tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách. 

 

    

Obr. 19:Ulicí Stožární povede kmenová stoka C 
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5.2.13.  Stoka D 

• Stoka D je umístěna v ul. Ohradní, 

• Stoka D ústí do stoky AA v šachtě š37 pomocí výtlaku 3 čs3, 

• Celková délka stoky D je 113 m, materiál potrubí bude kamenina, 

• Na trase stoky D jsou umístěny 4 revizní šachty, 

• Na trase stoky D je napojeno celkem 10 domovních kanalizačních přípojek, viz 

tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách. 

 

    

Obr. 20:Ulicí Ohradní povede kmenová stoka D 

5.3. Uložení kameninového potrubí gravitačních stok  

Pokládka potrubí do pískového lože bude provedeno podle přílohy č. 22. Potrubí 

z kameniny bude uloženo na suché neporušené pevné dno rýhy výkopu. Jako materiál pro 

vytvoření lože byl zvolen písek s max. zrnem 20 mm, který je považován za nesoudržný 

zrnitý materiál bez ostrých hran. Obsyp bude hutněn po obou stranách rovnoměrně. 

V příloze je zakresleno uložení kameninového potrubí na stoce A s DN 700, uložení na 

stoce AA 3 s DN 500 a uložení na stoce C s DN 300. Pokládka ne nedoporučuje provádět 

při teplotách pod  5°C [29].  

5.4. Vstupní kanalizační šachty 

Výkresová část diplomové práce řeší také kanalizační šachty. V příloze č. 21 je 

rozkreslena kanalizační šachta š21, která se nachází na stoce A s potrubím se jmenovitou 
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světlostí DN 600 ve staničení 0,738 km. Stávající terén je ve výšce 262,58 m n. m. a kóta 

vtoku je 259, 18 m n.m. Šachty jsou tvořené z šachtových dílů: šachtové dno s hrdlem SU

M 1000x800, šachtová skruž s hrdlem SR M 1000x500, šachtová skruž s hrdlem SR M 

1000x1000, šachtový konus s hrdlem SH M 1000/625x600, vyrovnávací prstenec pro 

poklop AR V 625x100 a nahoře se nachází šachtový poklop třída D400 kN. V šachtě bylo 

osazeno kapslové stupadlo. Celkový počet šachet v návrhu koncepce řešení je 121 ks viz 

příloha č. 1. Na kmenové stoce A je uloženo 33 šachet, na kmenové stoce B jsou uloženy 4 

šachty, stoka C obsahuje 4 šachty a na stoce D jsou čtyři šachty. Zbývající šachty jsou 

uloženy na vedlejších stokách AA, AA 1, AA 2,  AA 3, AA 3 1, AA 3 2, AB, AC, AC 1.  

5.5. Spádišťové šachty 

Spádišťové šachty jsou uloženy jen na kmenové stoce A. Navrhnuty byly celkově 4 

spádišťové šachty. Příčný řez spádišťovou šachtou š8 je v příloze č. 23. 

5.6. Domovní kanalizační přípojky 

Součástí stavby jsou části přípojek umístěných na pozemcích tvořící veřejné 

prostranství. Jako materiál kanalizační přípojky je navrženo PVC s DN 150 viz příloha č. 

24. Spojování trub se provádí pomocí hrdla s těsnícím kroužkem. Minimální sklon 

přípojky bude 2 %. V případě výškových či směrových lomů kanalizace budou na přípojce 

navrženy revizní šachty. Potrubí bude uloženo na hutněné pískové lože. Následně bude 

potrubí obsypáno štěrkopískem o max. velikosti zrn 20 mm, hutněný rovnoměrně po obou 

stranách. Celkově bylo navrženo 142 přípojek, viz tabulka 4. 
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Tabulka 4: Počet domovních přípojek na jednotlivých stokách 

STOKA 
POČET PŘÍPOJEK          
( L levostranná, P

pravostranná ) 

A 45 ( L26, P19 ) 

AA 13 ( L6, P7 ) 

AA 1 6 ( L4, P2 ) 

AA 2 3 ( 3P ) 

AA 3 18 ( L14, P4 ) 

AA 3 1 7 ( L4, 3P) 

AA 3 2 7 ( L3, P4 ) 

AC 10 ( L7, P3 ) 

AC 1 7 ( L4, P3 ) 

B 8 ( L4, P4 ) 

C 8 ( L4, P4 ) 

D 10 ( L4, P6 ) 

5.7. Výtlačné potrubí 

Součástí diplomové práce jsou i výtlaky, jejichž podélné profily jsou zpracovány 

v přílohách č. 16  20. Materiál navrhovaných výtlaků je polyethylen, díky jeho 

flexibilitě. Potrubí se ukládá do pískového lože. 

 Výtlak 1  

• Výtlak 1 z PE čerpá odpadní vody ze stoky B pomocí čerpací stanice čs1, 

• Výtlak 1 má délku 132 m viz příloha č. 16. 

 Výtlak 2 

• Výtlak 2 z PE čerpá odpadní vody ze stoky C pomocí čerpací stanice čs2, 

• Výtlak 2 má délku 124,0 m viz příloha č. 17. 
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 Výtlak 3 

• Výtlak 3 z PE čerpá odpadní vody ze stoky D pomocí čerpací stanice čs3, 

•  Výtlak 3 má délku 133 m viz příloha č. 18. 

 Výtlak 4  

• Výtlak 4 z PE čerpá odpadní vody ze stoky AA, AA 1, AA 2, AA 3, AA 3 1,  

      AA 3 2 pomocí čerpací stanice čs4, 

• Výtlak má délku 359 m viz příloha č. 19. 

 Výtlak 5 

• Výtlak 5 z PE čerpá odpadní vody ze stoky AC, AC 1 pomocí čerpací stanice čs5, 

• Výtlak má délku 198 m viz příloha č. 20. 

5.8. Hydrotechnická situace 

Hydrotechnická situace je přílohou č. 2. Vychází ze situace (příloha č. 1). Nejdříve 

bylo zakresleno kanalizační povodí, které zahrnuje zájmovou oblast odkanalizování, jejíž 

celková plocha činí 15,86 ha. Před dimenzováním stokové sítě bylo nutné určit pro každý 

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

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

v daných uzlech [28]. V navrhovaném území je 32 kanalizačních okrsků, viz tabulka 5  

a příloha č. 2. 
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Tabulka 5: Popis hydrotechnické situace navržené stokové sítě 

ČÍSLO 
KANAL.  

OKRSKU 

PLOCHA 
POVODÍ 

STOKA 
ČÍSLO 

KANAL.  
OKRSKU 

PLOCHA 
POVODÍ 

STOKA 

1 0,46 AC 1 17 0,10 AA 
2 0,62 AC 1 18 0,50 AA 1 
4 0,28 AC 19 0,41 AA 1 
3 0,60 AC 20 0,32 AA 
5 0,28 A 21 0,58 C 
6 0,66 A 22 0,44 AA 
7 0,87 B 23 0,69 D 
7a 0,002 AB 24 0,24 AA 
8 0,60 A 25 0,77 A 
9 0,52 AA 3 26 0,81 A 
10 0,57 AA 3 2 27 0,84 A 
11 0,35 AA 3 28 0,62 A 
12 0,47 AA 3 29 0,22 A 
13 0,76 AA 3 1 30 0,33 A 
14 0,33 AA 3 31 0,48 A 
15 0,70 AA 3 32 0,26 A 

16 0,18 AA 2       

5.9. Podélné profily 

Výkresy podélných profilů byly zpracovávány v programech AutoCad a Winplan: 

Podélný profil kanalizace 5.0. V podélných profilech jsou vyznačeny kóty terénu, kóty 

hloubky výkopu, sklon potrubí, profil potrubí, staničení a zaústění vedlejších stok. 

Dohromady bylo zpracováno 18 podélných profilů. 13 podélných profilů gravitační 

kanalizace viz příloha č. 3  15 a 5 profilů výtlaku viz příloha č. 16 – 21. 

Kmenová stoka A 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 6 ‰ je dlouhé 72 m. Prochází okrskem 

číslo 5. Je uloženo mezi šachtami Š30 a Š33.   

 Potrubí o světlosti DN 400 ve sklonu 6 ‰ je dlouhé 113 m. Prochází okrskem       

číslo 6. Je uloženo mezi šachtami Š27 a Š30.   

 Potrubí o světlosti DN 500 ve sklonu 6 ‰ je dlouhé 143 m. Prochází okrskem   

číslo 8. Je uloženo mezi šachtami Š22 a Š27.   

 Potrubí o světlosti DN 600 ve sklonu 7 ‰ je dlouhé 156 m. Prochází okrskem 
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číslo 25. Je uloženo mezi šachtami Š18 a Š22. 

 Potrubí o světlosti DN 700 ve sklonu 7 ‰ je dlouhé 135 m. Prochází okrskem 

číslo 26. Je uloženo mezi šachtami Š15 a Š18. 

 Potrubí o světlosti DN 700 ve sklonu 25 ‰ je dlouhé 180 m. Prochází okrskem  

číslo 27. Je uloženo mezi šachtami Š11 a Š15.  

 Potrubí o světlosti DN 700 ve sklonu 40 ‰ je dlouhé 96 m. Prochází okrskem  

číslo 28. Je uloženo mezi šachtami Š11 a Š9. 

 Potrubí o světlosti DN 700 ve sklonu 21 ‰ je dlouhé 30 m. Prochází okrskem  

číslo 29. Je uloženo mezi šachtami Š8 a Š9.   

 Potrubí o světlosti DN 700 ve sklonu 43 ‰ je dlouhé 43 m. Prochází okrskem  

číslo 30. Je uloženo mezi šachtami Š6 a Š8.   

 Potrubí o světlosti DN 700 ve sklonu 50 ‰ je dlouhé 68 m. Prochází okrskem  

číslo 31. Je uloženo mezi šachtami Š4 a Š6.   

 Potrubí o světlosti DN 700 ve sklonu 35 ‰ je dlouhé 51 m. Prochází okrskem  

číslo 32. Je uloženo mezi šachtami Š0 a Š4.   

Vedlejší stoka AA 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 30 ‰ je dlouhé 55 m. Prochází okrskem  

číslo 17. Je uloženo mezi šachtami Š42 a Š44. 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 30 ‰ je dlouhé 254 m. Prochází okrskem  

číslo 20, 22, 24. Je uloženo mezi šachtami Š34 a Š42.   

Vedlejší stoka AA 1 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 30 ‰ je dlouhé 144 m. Prochází okrskem  

číslo 18,19. Je uloženo mezi šachtami Š42 a Š51. 

 Vedlejší stoka AA 2 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 22 ‰ je dlouhé 140 m. Prochází okrskem  
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číslo 16. Je uloženo mezi šachtami Š34 a Š55. 

  Vedlejší stoka AA 3 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 5 ‰ je dlouhé 122 m. Prochází okrskem  

číslo 9,11. Je uloženo mezi šachtami Š76 a Š79. 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 58 ‰ je dlouhé 116 m. Prochází okrskem  

číslo 12. Je uloženo mezi šachtami Š69 a Š76.  

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 58 ‰ je dlouhé 146 m. Prochází okrskem  

číslo 14. Je uloženo mezi šachtami Š60 a Š69.  

 Potrubí o světlosti DN 500 ve sklonu 4 ‰ je dlouhé 176 m. Prochází okrskem  

číslo 15. Je uloženo mezi šachtami Š34 a Š60.  

Vedlejší stoka stoka A 3 1 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 25 ‰ je dlouhé 111 m. Prochází okrskem  

číslo 13. Je uloženo mezi šachtami Š69 a Š83. 

Vedlejší stoka stoka A 3 2 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 35 ‰ je dlouhé 116 m. Prochází okrskem  

číslo 10. Je uloženo mezi šachtami Š77 a Š88. 

Vedlejší stoka stoka AB 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 10 ‰ je dlouhé 4 m. Prochází okrskem  

číslo 7a. Je uloženo mezi šachtami Š27 a Š89. 

Vedlejší stoka stoka AC 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 40 ‰ je dlouhé 175 m. Prochází okrskem  

číslo 3, 4. Je uloženo mezi šachtami Š90 a Š99. 

Vedlejší stoka stoka AC 1 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 3 ‰ je dlouhé 120 m. Prochází okrskem  

číslo 1. Je uloženo mezi šachtami Š106 a Š109. 
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Vedlejší stoka stoka A C 1 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 18 ‰ je dlouhé 161 m. Prochází okrskem  

číslo 2. Je uloženo mezi šachtami Š92 a Š106. 

Vedlejší stoka stoka B 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 40 ‰ je dlouhé 117 m. Prochází okrskem  

číslo 7. Je uloženo mezi šachtami Š110 a Š113. 

Vedlejší stoka stoka C 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 40 ‰ je dlouhé 103 m. Prochází okrskem  

číslo 21. Je uloženo mezi šachtami Š114 a Š117. 

Vedlejší stoka stoka D 

 Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 33 ‰ je dlouhé 114 m. Prochází okrskem  

číslo 23. Je uloženo mezi šachtami Š118 a Š121. 

Tabulka 6: Sklony a světlosti potrubí ve stokách 

 

STOKA 
ČÍSLO 
KANAL.  

OKRSKU 

SKLON 
DNA 

NAVRŽENÝ 
PROFIL 

STOKA 
ČÍSLO 
KANAL.  

OKRSKU 

SKLON 
DNA 

NAVRŽENÝ 
PROFIL 

A 5 6 300 AA 2 16 22 300 
A 6 6 400 AA 3 9 5 300 
A 8 6 500 AA 3 11 5 300 
A 25 7 600 AA 3 12 58 300 
A 26 7 700 AA 3 14 58 300 
A 27 25 700 AA 3 15 4 500 
A 28 40 700 AA 3 1 13 35 300 
A 29 21 700 AA 3 2 10 25 300 
A 30 43 700 AB 7a 10 300 
A 31 50 700 AC 4 40 300 
A 32 35 700 AC 3 40 300 

AA 17 30 300 AC 1 1 3 300 
AA 20 30 300 AC 1 2 18 300 
AA 22 30 300 B 7 40 300 
AA 24 30 300 C 21 40 300 

AA 1 18 30 300 D 23 33 300 

AA 1 19 30 300         
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Výtlak 1 

 Potrubí o světlosti DN 120 ve sklonu 50 ‰.  

Výtlak 2 

 Potrubí o světlosti DN 120 ve sklonu 40 ‰. 

Výtlak 3 

 Potrubí o světlosti DN 120 ve sklonu 30 ‰. 

Výtlak 4 

 Potrubí o světlosti DN 120 ve sklonu 80 ‰, 31 ‰, 23 ‰, 25 ‰. 

Výtlak 5 

 Potrubí o světlosti DN 120 ve sklonu 40 ‰. 

5.10. Postup výpočtu dimenzování stokové sítě 

Sloupec  

1. Stoka 

Název stok v daném kanalizačním okrsku. 

2. Číslo kanalizačního okrsku 

Kanalizační okrsek je plocha povodí daného úseku stoky, ze které se odvádí odpadní vody. 

3. Plocha povodí Ss 

Plocha kanalizačního okrsku byla zajištěna změřením okrsku v hydrotechnické situaci. 

4. Specifický odtok splašků qs se vypočetl dle vztahu 

povodíplocha

sekundetpoč

obyvdenvodyebaspotřetEOpoč

qs

./*.

=        

 

081,0
86,15

86400

130.852

==sq  
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Obr. 21: Katastrální mapa [24] 

 

5. Odtokový součinitel ψ 

Z celkového množství srážky spadlé na určitou plochu. Část vody odteče po 

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

povrchu do stoky. Hodnota závisí na druhu povrchu a sklonu terénu. 

Pro výpočet odtokového součinitele byl do katastrální situace zakreslen vzorový 

hektar (plocha 1 ha). Je to reprezentativní plocha pro odlišné druhy ploch. 

Z takto zvolené plochy byl vypočten střední součinitel odtoku ψS podle 

vztahu: kde

S

SS
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i

nn
S ,

.....

1
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∑
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ψ  

ΨS……střední součinitel odtoku, 

Φ …....součinitel odtoku dle tab. 3, 

S……..plocha povrchu daného druhu (ha). 
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Tabulka 7: Doporučené součinitele odtoku pro výpočet stokové sítě racionální metodou [14] 

 

Vzorový hektar 1 

• Pro svažité území při sklonu 1 5 %. 

Zastavěné plochy  S1 = 0,058 ha = 6 %   Ψ1 = 0,30 

Asfaltové vozovky  S2 = 0,126 ha = 13 %   Ψ2 = 0,80 

Zeleň    S3 = 0,816 ha = 81 %              Ψ3 = 0,10 

20,0
1

10,0.816,080,0.126,030,0.058,0
1 =

++
=Ψs  

Vzorový hektar 2 

• Pro svažité území při sklonu nad 5 %. 

Zastavěné plochy  S1 = 0,091 ha =   9 %   Ψ1 = 0,40 
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Asfaltové vozovky  S2 = 0,095 ha = 10 %   Ψ2 = 0,90 

Zeleň    S3 = 0,814 ha = 81 %              Ψ3 = 0,15 

24,0
1

15,0.814,090,0.095,040,0.091,0
2 =

++
=Ψs  

Vzorový hektar 3 

• Pro svažité území při sklonu nad 5 %. 

Zastavěné plochy  S1 = 0,119 ha = 12 %   Ψ1 = 0,40 

Asfaltové vozovky  S2 = 0,102 ha = 10 %   Ψ2 = 0,90 

Zeleň    S3 = 0,779 ha = 78 %              Ψ3 = 0,15 

26,0
1

15,0.779,090,0.102,040,0.119,0
3 =

++
=Ψs  

6. Redukovaná plocha dílčí Sd se určí ze vztahu 

kdehaSS sd ),(.ψ=  

SS……plocha povodí, 

Ψ…….odtokový součinitel. 

7. Redukovaná plocha celková SC 

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

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

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

plochám [28]. 

8. Intenzita redukovaného deště i 

Intenzita redukovaného deště byla dána hodnotou 157 l.s 1.ha 1. 
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9. Dílčí dešťový průtok Qd 

Výpočet maximálních dešťových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl 

proveden dle vztahu: 

kdesliSQ Sd ),.(.. 1−=ψ  

SS……plocha povodí (ha), 

Ψ…….odtokový součinitel, 

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

10. Dílčí splaškový průtok Qs 

Výpočet podle vztahu: 

Qs = Ss . qs , kde 

Qs…….dílčí splaškový průtok [l.s], 

S s…….plocha povodí [ha], 

q s ……specifický odtok splašků [l.s]. 

 

11. Celkový splaškový průtok Qsc 

Sčítají se dílčí splaškové průtoky. 

12. Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

Tento průtok se počítá pro každou část kanalizace zvlášť dle níže uvedeného vztahu. 

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

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

stok. 

kdeslQQQ SCd ),.( 1
dim

−+=  
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Qd………..dílčí dešťový průtok (l.s 1), 

QSC……..celkový splaškový průtok (l.s 1). 

13. Sklon dna 

Interpolací výškových kót katastrální situace byly zjištěny výškové kóty šachet a terénu 

kde bude uložena kanalizace. V počítačovém programu Winplan byly tyto kóty vyneseny i 

s přesnými vzdálenostmi šachet. Byl zvolen jeden profil kanalizace a podle hloubky 

uložení stoky se určovaly sklony v ‰. Jednalo se o základní (teoretické) sklony, podle 

kterých se postupovalo při dalších výpočtech. 

14. Navrhovaný profil 

Profil stoky se navrhoval podle hydraulických tabulek stok, kde byl podle dimenzovaného 

průtoku, (teoretického) sklonu stoky a kapacitního průtoku nalezen odpovídající průměr 

stoky. Tento průměr byl vynesen do podélného profilu. Tento postup byl použit i u všech 

ostatních profilů kreslených ve Winplanu. Později byly dle skutečné rychlosti vsk 

(sloupec19) a množství krytí zeminy nad stokou měněny další potřebné hodnoty podle 

hydraulických tabulek stok [27]. 

15. Délka úseku s  

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

16. Kapacitní průtok Qkap 

Je to průtokové množství ve stoce při kapacitním plnění. Hodnota Qkap se získá z 

hydraulických tabulek stok [27]. 

17. Kapacitní rychlost vkap 

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

tabulek stok. Pomocí vkap se získá skutečná rychlost toku odpadní vody [27]. 

18. Plnění h 

Hodnota h se získá z hydraulických tabulek stok, kde se interpolací součinitele κ získá 

přesná hodnota, která se vynásobí r (což je poloměr stoky v metrech), [27]. 
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19. Skutečná rychlost vsk 

Vypočítala se dle vzorce:součinitele kapacitní rychlosti 

kdesmvv KAPSK ),.(.
100

1−=
κ

 

κ………součinitel, 

vkap…..kapacitní rychlost (m.s 1). 

20. Doba průtoku t – jednotlivá 

Je to doba průtoku odpadní vody v jednom úseku, byla počítána dle vzorce: (m.s 1) 

kdes
v

s
t

SK

),(=  

s…….délka úseku (m), 

vsk…..skutečná rychlost (m.s 1). 

21. Doba průtoku t – celková (v sekundách) 

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

odpadní vody na napojení do stávající stokové sítě. 

22. Doba průtoku t – celková (v minutách) 

V tomto sloupci se doba odtoku převedla pro lepší orientaci na minuty. 

23. Součinitel λ a κ  

Součinitele lambdu vypočítáme podle rovnice: 

kde
Q

Q

kap

,100.dim=λ  

Qdim…..dimenzovaný průtok (l.s 1), 

Qkap…..kapacitní průtok (l.s 1). 
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Díky tomuto součiniteli lambda můžeme interpolací zjistit z hydraulických 

tabulek stok hodnotu součinitele κ, pomocí kterého vypočítáme skutečnou rychlost 

toku odpadních vod [27], [28]. 
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6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované 

varianty řešení 

Ekonomický odhad je považován za důležitou složku celé koncepce. 

Předpokládané náklady na vybudování jednotné kanalizace jsou čerpány 

z metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů. Ceny 

jsou stanoveny formou tzv. globálních cenových ukazatelů pro objekty, které v sobě 

vždy zahrnují všechny související objekty a zařízení. Při stanovení pořizovací ceny 

potrubí je dále zohledňována skutečnost, zda je potrubí ukládáno ve zpevněných nebo 

nezpevněných plochách [25]. Finančně nejnáročnější je stavba samotné kanalizace. Je 

to také z důvodu realizace stokové sítě ve zpevněné části komunikace. 

Tabulka 8: Měrný cenový ukazatel pro vybrané profily 

DN Kamenina 

mm Kč/ bm 

300 7130 

400 8410 

500 9980 

600 11220 

700 14255 
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6.1. Ekonomické náklady uložení kameninového potrubí 

Součástí ceny ve vybudování jednoho metru kanalizace v asfaltovém povrchu. 

Práce počítají s vyřezáním asfaltového krytu komunikace, vyhloubením stavební rýhy, 

podsypem, a s dalšími náklady, které slouží pro přípravu před uložením potrubí. Po 

uložení potrubí jsou další náklady vynaloženy na obsyp, zasypání stavební rýhy, 

hutnění. Tato cena nezahrnuje vybudování šachet. 

                    Tabulka 9: Celkové náklady na uložení kameninového potrubí 

DN Kamenina 
Délka 
úseku 

Cena úseku 

mm Kč/bm m   Kč 

300 7130 2070 14 759 100 

400 8410 113 950 330 

500 9980 319 3 183 620 

600 11220 156 1 750 320 

700 14255 603 8 595 765 

Celkem 3261 29 239 135 
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                             Tabulka 10: Odhad ceny kameninového potrubí 

DN 
mm 

Délka 
m 

Cena 
Kč/m 

Cena úseku 
Kč 

300 2070 600 1 242 000 

400 113 800 90 400 

500 319 1600 510 400 

600 156 2000 312 000 

700 603 2500 1 507 500 

Cena Celkem 

3 662 300 

 

6.2. Ekonomické náklady objektů na stokové síti 

• Odhad nákladů na vybudování šachet. Celkem bylo navrženo 121 šachet. Z toho je 

počet vstupních šachet 117 ks (příloha č. 21) a počet spádišťových šachet 4 ks 

(příloha č. 23). Cena vstupní šachty je odhadována na cca 20 000 Kč a spádišťová 

šachta odhadována asi na 25 000 Kč. Předpokládaná cena vstupních šachet je tedy 

2 340 000 Kč a cena spádišťových šachet je 100 000 Kč. 

• Odhad nákladů na vybudování výtlaku. Cena je odhadována na 3 750 Kč/m při DN 

120. Celková délka výtlačného potrubí je 946,0 metrů. Předpokládaná cena tedy 

činí 3 547 500 Kč. Výtlačné PE potrubí DN 120, cena při 196 Kč/m je 185 416 Kč. 

• Odhad nákladů na čerpací stanici je cca 570 000,  Kč. 
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Tabulka 11: Celkový odhad nákladů koncepce odkanalizování městské části Ostrava  Heřmanice 

Vybudování gravitační 
kanalizace ve zpevněných 
plochách 

29 239 135 

Náklady na vybudování výtlaku 
3 547 500  

Gravitační kameninové potrubí 

3 662 300 

Výtlačné PE potrubí 
185 416  

Šachty 
2 440 000 

Čerpací stanice 
2 850 000 

Rezerva 15 % 
5 728 715 

Celkem 43 920 150 

 

Celkový ekonomický odhad navržené koncepce odkanalizování činí 43 920 150,  Kč. 
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7. Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce byl návrh koncepce odkanalizování městské části 

Ostrava Heřmanice. Před samotným návrhem byla provedena rekognostace zájmového 

území. Při návrhu koncepce odkanalizování byl brán zřetel na základní charakteristiky  

a stávající stav městské části. Již z prvního dojmu bylo zřejmé, že spádové poměry 

neumožňují realizaci pouze gravitačního svedení odpadních vod do stokové sítě. Hlavním 

důvodem realizace koncepce návrhu bylo nevhodné odvádění odpadních vod. Byly 

popsány dvě varianty řešení. Varianta A kombinace jednotné gravitační kanalizace 

s tlakovou kanalizací a varianta B kombinace oddílné gravitační kanalizace s tlakovou 

kanalizací. Podrobně byla rozpracována varianta A (obr. 14) kombinace jednotné 

kanalizace s tlakovou kanalizací. 

Experimentální část byla rozdělena na část výkresovou a část výpočtovou.  

Ve výkresové části byl vypracován návrh koncepce kanalizace včetně umístění šachet, 

výtlaků (příloha č. 1) a hydrotechnická situace (příloha č. 2). Pokračováním výkresové 

části je vypracování podélných profilů, jednotlivých stok a navržení sklonu a jmenovité 

světlosti samotného potrubí (příloha č. 3  20). V diplomové práci jsou dále řešeny výkresy 

příčného řezu spádišťovou šachtou (příloha č. 23), detail betonové šachty (příloha č. 21), 

detail uložení potrubí s do pískového lože (příloha č. 22), příčný řez napojení domovní 

přípojky (příloha č. 24). Výpočtová část objasnila hydrotechnickými výpočty dimenzování 

i možné navržení jmenovité světlosti potrubí pro dané úseky potrubí (příloha č. 25). V 

poslední části práce byly odhadnuty celkové investiční náklady návrhu koncepce 

odkanalizování městské části Ostrava  Heřmanice. Po zjištění jednotlivých cen byla 

celková cena realizace kanalizace odhadnuta na cca 43,9 miliónů korun.  
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