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Anotace 

Bakalářská práce prezentuje návrh koncepce jednotné kanalizace městské 

části Karviná 1. V rámci úvodu práce je nastíněn stávající stav i s  hydrologickými 

poměry. Následně jsou uvedeny tři návrhy variant možné koncepce 

odkanalizování a je vybrána nejvhodnější varianta návrhu, která je rozpracována 

hydrotechnickými výpočty a výkresovou dokumentací.  
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Annotation 

Bachelor thesis presents a suggestion of conception of sewerage system in town 

district Karviná 1. As a part of the introduction actual situation is described with its 

hydrological situation. In consequence there are free options of possible sewer 

system introduced and the best option is choosed and developed by hydrotechnic 

calculations and design documentation. 
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce jednotné stokové kanalizace 

městské části Karviná 1 – Mizerov.   

Je rozdělena do několika kapitol. V první kapitole je uveden popis stávajícího 

stavu a hydrologických poměrů a důvody pro potřebu nového řešení. Další 

kapitola se zabývá vytipováním problémů s následnými principy řešení – 

legislativní a technické, uvedeny v kapitole 4. Zde je rozpracováno několik návrhu, 

přičemž jsou porovnány a posléze je vybrán nejvhodnější návrh z uvedených 

důvodů. Tímto návrhem se v konkrétnější podobě zabývá následující kapitola č.5 

– Rozpracování doporučené varianty řešení – vlastní návrh jednotné kanalizace je 

podložen graficky a hydrotechnickými výpočty.  

V závěru práce jsou pak zhodnoceny předchozí kapitoly a zejména 

rozpracovaná varianta z hlediska efektivnosti možné realizace. 
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

2.1. Specifikace území 

Městská část Karviná 1 Mizerov se nachází  těsně u hranice České republiky 

s Polskem. (GPS souřadnice 49°52'7.841"N, 18°34'13.863"E).  

Jedná se o městskou část  výškově mírně členitou. Území je místy 

zastavěné, a to asfaltovými a betonovými komunikacemi, výstavbou rodinných 

domů, a dalšími objekty. Dále se na území nachází velké množství zatravněných 

ploch (většinou ve formě malých polí a zahrad). Směrem k hranicím s Polskem je 

část lesa. 

 

Stavba se dotkne následujících ulic: Mickiewiczova, Jedlová,  Mizerovská, Jarní, 

Včelařská, Hraničářská 

    

    

Obr. 1: Fotografie z dané oblasti    
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Obr. 2: Satelitní mapa městské části Karviná 1 Mizerov (zájmové území) [7] 
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2.2. Podklady 

Jako podklad pro vypracování návrhu byla zadána situace území 

s polohopisným a výškopisným zaměřením. Území bylo zaměřeno tachymetricky a 

to v srpnu 2008.  Grafické zpracování je provedeno v programu AUTOCAD  2007 

a WinPlan. 

Výškový systém:   Balt po vyrovnání (Bpv) 

Souřadnicový systém:   JTSK 

Prostorové umístění trasy kanalizace je zřejmé z přílohy situace.  

 

2.3. Stávající stav 

Současné odkanalizování městské části Karviná 1 - Mizerov je nedostačující. 

Území je odkanalizováno pouze částečně – jeho jihozápadní část jednotnou 

kanalizací s jednou odlehčovací komorou a s odlehčovací stokou vyústěnou na 

přilehlou louku, která je v územním plánu města uvažována jako rozvojová plocha 

k bydlení.  

Stávající jednotná kanalizační stoka v současné době neodpovídá 

technickým požadavkům na kanalizační síť a je zaústěna do gravitační části 

splaškového kanalizačního sběrače ústícího na stávající ČOV Karviná 

(provozovatel SmVaK). Severní a východní část městské části za rozvodím není 

odkanalizována vůbec nebo jen dílčími krátkými stokami vyústěnými na terén za 

stávající zástavbou. 

 

2.4. Stávající hydrologické poměry 

Po hydrologické stránce se území Karviné nachází v úmoří Baltského moře a 

 povodí řeky Odry. Hustota říční sítě je zde poměrně vysoká. Největším vodním 

tokem je řeka Olše, do které se z pravé strany vlévá Staroměstský a Karvinský 
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potok, přitékající z rybniční oblastí Olšiny. Z levé strany pak Mlýnka, Solecký potok 

a Stonávka.  

Tyto vodní toky jsou od uvažovaného území Karviná 1 poměrně vzdálené, 

proto se jimi dále tato práce nezabývá. Jediný bližší vodní zdroj je potok vzdálený 

asi 300m od ulice Jedlová směrem na východ. Má nízký průtok i v jarních 

měsících. Při uvažování oddílné stokové sítě by se však dal použít jako vhodný 

recipient pro malé množství srážkové vody. 

 

2.5. Potřebné doplňující práce: 

Práce potřebné pro vypracování konkrétního návrhu kanalizace na základě 

této koncepce jsou: předběžný geologický průzkum lokality, podrobný průzkum 

lokality a  geodetické zaměření zpracované do mapových podkladů. Je nutno 

provést vytyčení podzemních sítí (nebyly zahrnuty v mapovém podkladu).   

Vzhledem k faktu, že úkolem bakalářské práce je pouze návrh koncepce 

kanalizace, není potřeba řešit přeložky inženýrských sítí. Napojení na stávající 

technické vybavení není součástí zadání.  
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3. Vytipování problémů  

Jednotliví majitelé objektů vhodných pro napojení na kanalizaci v současnosti 

zachycují splaškové vody ve stávajících septicích a nepropustných jímkách na 

vyvážení, popřípadě je z těchto jímek vypouštějí trativody nebo rovnou do 

vodotečí.  

Z důvodu členitosti území se zde nedá navrhnout čistě gravitační kanalizace, 

tak aby odvedla gravitačně všechny odpadní vody skrze přípoj na stávající 

kanalizaci do ČOV.  

Z hlediska ekonomického a praktického zde bude navrženo více stokových 

celků, které budou přivedeny do ČS a následně čerpány výtlačným potrubím 

do ČOV. Bude nutné navrhnout odlehčovací komory kvůli ochraně životního 

prostředí. 

Výstavba kanalizace patří do oblasti ekologických staveb, které po 

dobudování působí kladně na životní prostředí. Hlavním účelem stavby je vyřešení 

odkanalizování splaškových vod, které jsou v současnosti vypouštěny do potoka. 

Stavba i projektovaná kanalizace jsou projektovány tak, aby neměly 

negativní vliv na životní prostředí. 

 

  



Tomáš Bauernöpl: Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 1 

7 
2009 

4. Principy řešení 

 

4.1. Legislativní principy řešení 

Základní podmínky pro navrhování stok udává ČSN 75 6110 [2]. Stoky 

veřejných kanalizací se situují do veřejných ploch a do podzemí pod komunikací 

v souladu s ČSN 73 6005 [6] a dalšími předpisy. Stoky jednotné soustavy se 

nejčastěji umisťují pod osou komunikace. U oddílné soustavy jsou stoky na 

splaškové odpadní vody umisťovány mimo osu komunikace. V případě, že 

dešťové odpadní vody jsou odváděny povrchově, stoky splaškové sítě se umisťují 

v ose komunikace.  

Stoky neprůlezných profilů se vedou mezi šachtami v přímé trase. Změna 

směru u stok průlezných a průchozích se provádí obloukem. V komunikacích 

s velkou šířkou se posoudí, především z ekonomického hlediska, možnost vedení 

dvou souběžných stok [8]. 

Trasy souběžných stok nesmí být situačně totožné, nemohou být jedna nad 

druhou. Uložení neprůlezných stok ve směru podélném pod kolektory a ostatními 

vedeními inženýrských sítí je nepřípustné. Uložení průlezných a průchodných 

monolitických stok pod kolektory se nedoporučuje. Uložení stok v korytě toku nebo 

pod koryty toků v podélném směru je nepřípustné. Nad stávajícími stokami se 

nesmí vybudovat žádné potrubí nebo nadzemní objekty.  

Pro vedení stok je výhodné využít zelených pásů. Není dovoleno navrhovat 

stoky pod stromy nebo v jejich blízkosti [8]. 

Pro navrhování stok se používají následující tvary stok: kruhový, vejčitý a 

tlamový. 

Výběr tvaru pro jednotlivé stoky závisí na posouzení konkrétních 

hydraulických, provozních, stavebních (statických), ekonomických, geologických a 

jiných požadavků a podmínek. Proto pro bezproblémový odtok bezdeštných 

splašků ve stokách velkých světlostí, prakticky u všech tvarů stok, lze navrhnout 

žlábek tzv. kyneta [8]. 
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 Kruhové profily stok jsou nejpoužívanějším tvarem pro výstavbu jednotné 

stokové soustavy. Tyto profily jsou definovány vnitřním průměrem DN, ostatní 

tvary poměrem šířky k výšce (b:H).  

V  případě této bakalářské práce byla stoková síť navrhována s kruhovým 

profilem po celých metrech v ose komunikace [8]. 

 

 

4.2. Technické principy řešení  

Všechny následující varianty možného odkanalizování daného území jsou 

koncipovány jako větvená kanalizace s několika hlavními a navazujícími vedlejšími 

stokami.  

 

Vzhledem k vysoké zatravněnosti terénu se jeví zbytečné koncipovat 

stokovou síť jako oddílnou, jelikož území s porostem obvykle vykazují dostatečnou 

retenční schopnost pro případné srážkové odpadní vody. Proto je uvažovaná 

kanalizace navržena vždy jako jednotná a to s cílem primárně odvádět splaškovou 

odpadní vodu z domácností, resp. i jiných objektů a srážkovou odpadní vodu, 

podle klasické koncepce odvodnění, tedy prostřednictvím úplného napojení a co 

nejrychlejšího odvedení veškerých odpadních vod z městského povodí.  

V jednotné soustavě se dopravují všechny druhy odpadní vody v totožné 

stokové síti – tedy dochází ke směšování splaškové a srážkové odpadní vody. 

Toto přináší řadu hospodářských i technických výhod, ale i mnohé nevýhody, 

zejména z hygienického hlediska a dále z hlediska případné zátěže na čistírny 

odpadních vod [8]. 

Mezi odpadními vodami jsou vody takové, které mají stálý průtok 

s minimálními výkyvy, např. splašky a naopak vody, které mají velkou 

nerovnoměrnost, např. vody srážkové. [8] 
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Z hlediska dimenzace potrubí je potřeba brát v úvahu právě 

nerovnomněrnost rozdělení odpadní vody v závislosti na čase. Toto je potřeba mít 

na paměti rovněž při navrhování odlehčovacích komor, které jsou u jednotné 

kanalizace nutností [8]. 

V rámci bakalářské práce byly vypracovány tři základní možné varianty 

koncepce odkanalizování daného území. 
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5. Posouzení možných variant a rozpracování 

doporučené varianty 

5.1. Varianta 1 

Stoková síť je koncipována jako jednotná kanalizace se třemi výtlaky. 

Odkanalizování je navrženo pomocí několika hlavních stok (viz obr. 3.) – jako 

kmenové stoky jsou uvažovány stoky A, B, C, D, E a F. Jako stoky vedlejší – na 

ně navazující pak A1, A2,  B1, C1, C2a a C2b. Kromě stoky A jsou všechny 

ostatní stoky zaústěny do odlehčovacích komor s navazující čerpací stanicí a 

následným výtlakem. První výtlak – na ulici Jedlová je nejdelší a z hlediska 

objemu splaškové vody i největší, proto ústí do poslední šachty hlavní stoky A. 

Druhý výtlak je navrhován na ulici Včelařská a ústí rovněž do stoky A a poslední 

výtlak s nejmenším odkanalizovaným územím je navrhnut na ulici Hraničářská. 

Tento ústí do jedné z šachet stoky A1. Z celého území je tedy ať už částečně 

gravitačně, nebo právě výtlaky odváděna splašková voda do stoky A, která ústí 

přímo do stávající kanalizace.  

 

Výhody varianty 1: 

– Rychlé odvedení odpadních vod z odkanalizovaného území 

– Krátká doba odtoku – tedy kratší setrvávání splašků v kanalizaci 

 

Nevýhody varianty 1: 

– Energetická a ekonomická náročnost výtlaku – provozní i pořizovací 

náklady 

– Nutnost dalšího vybavení (např. drtiče a čerpadla pro čerpací stanice, 

odlehčovací komory apod.) 

– Komplikovaná na techniku i obsluhu (oproti čistě gravitační variantě) 

– Obtížnější dimenzace potrubí  
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Obrázek 3: Schéma návrhu varianty 1   



Tomáš Bauernöpl: Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 1 

12 
2009 

5.2. Varianta 2 

V tomto návrhu je stoková síť koncipována jako jednotná kanalizace se 

dvěma výtlaky. Odkanalizování je opět navrženo pomocí několika hlavních stok 

(viz obr. 4.) – jako kmenové stoky jsou uvažovány stoky A, B, C, a D, jako stoky 

vedlejší – na ně navazující pak A1, A2, A3, A3a,  B1, C1, C2a, C2b a D1. Oproti 

variantě 1 je z obrázku č. 4  patrné že byl odstraněn výtlak 2. Místo něj je nová 

stoka A2 zaústěna rovnou do hlavní stoky A i přes nepříznivé výškové poměry. 

Toto je docíleno pomocí hlubšího vedení potrubí, které sice umožní gravitační 

odvedení části odpadních vod, ale zároveň posune celou stoku A i všechny na ni 

navazující výtlaky mnohem hlouběji než při variantě č. 1.  

Ostatní výtlaky zůstávají zachovány: První výtlak – na ulici Jedlová je opět 

nejdelší a ústí do poslední šachty hlavní stoky A. Další výtlak s nejmenším 

odkanalizovaným územím zůstává navrhnut na ulici Hraničářská. Tento rovněž 

ústí do jedné z šachet stoky A1. 

Z celého území je z větší části gravitačně a v menší míře výtlaky odváděna 

splašková voda do stoky A, která ústí přímo do stávající kanalizace.  

 

Výhody varianty 2: 

– Rychlé odvedení odpadních vod z odkanalizovaného území 

– Krátká doba odtoku – tedy kratší setrvávání splašků v kanalizaci 

– Větší část řešena gravitačně – nižší náklady! 

 

Nevýhody varianty 2: 

– Energetická a ekonomická náročnost výtlaku – provozní i pořizovací 

náklady (i když v menší míře oproti variantě 1) 

– Nutnost dalšího vybavení (např. drtiče a čerpadla pro čerpací stanice, 

odlehčovací komory apod.) 

– Komplikovaná na techniku i obsluhu (oproti čistě gravitační variantě) 



Tomáš Bauernöpl: Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 1 

13 
2009 

– Z důvodů vypuštění výtlaku nutnost hlubší pokládky potrubí – obtížnější 

realizace 

 

 

Obrázek 4: Schéma návrhu varianty 2  
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5.3. Varianta 3 

Tento návrh je koncipován jako převážně gravitační síť. Výtlaky 

z předchozích variant byly zredukovány maximálním možným způsobem. 

Odkanalizování je opět navrženo pomocí několika hlavních stok (viz obr. 5.) – jako 

kmenové stoky jsou již uvažovány pouze stoky A a B. Jako stoky vedlejší – na ně 

navazující pak A1, A2, A2a, A3, A4, A5, A6, A7 a  B1. Oproti variantě 1 a 2 je 

z obrázku č. 5 zjevné, že byl odstraněn výtlak 1 i 2. Místo něj bylo navrženo 

několik vedlejších stok. Celý systém tak získal jistou komplexnost.  Z důvodů 

výškově nepříznivých poměrů bylo nutno ponechat jediný výtlak, a to na ulici 

Hraničářská. Je následně přes samostatnou šachtu zaústěn do vedlejší stoky A1. 

Stejně jako při odstranění výtlaku ve variantě 2, bylo nutno celou stokovou síť 

navrhnout mnohem hlouběji, aby se překryly případné protisklony terénu.  

Z převážného území je odpadní voda odváděna gravitačně s beztlakovým 

průtokem o volné hladině a v minimálním množství výtlakem do stoky A, která ústí 

přímo do stávající kanalizace.  

 

Výhody varianty 3: 

– Rychlé odvedení odpadních vod z odkanalizovaného území 

– Krátká doba odtoku – tedy kratší setrvávání splašků v kanalizaci 

– Gravitační řešení – v principu bezporuchové 

– Větší část řešena gravitačně – nižší náklady – pořizovací i provozní 

– Komplexní řešení (jen dvě hlavní stoky) 

 

Nevýhody varianty 3: 

– Energetická a ekonomická náročnost výtlaku – provozní i pořizovací 

náklady) 

– Delší doba odtoku z odkanalizovaného území 



Tomáš Bauernöpl: Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 1 

15 
2009 

– Z důvodů odstranění výtlaku nutnost hlubší pokládky potrubí – obtížnější 

realizace a případné  náklady 

– Nutnost promyšlené dimenzace – při velké návaznosti stok je potřeba 

uvažovat větší DN 

 

 

Obrázek 5: Schéma návrhu varianty 3  
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5.4. Rozpracování doporučené varianty 

Z důvodu jednoduchosti a případné ekonomické nenáročnosti byla zvolena 

varianta 3 – tedy pouze s jedním výtlakem. Výhody i nevýhody tohoto rozhodnutí 

už byly popsány v kapitole 5.3, proto se v této části zaměříme na konkrétnější 

popis situace a hydrologických poměrů vzhledem k navrhované variantě. 

Uvažovaná varianta možného řešení odkanalizování městské části Karviná 1 

Mizerov byla postupně zakreslena do katastrální mapy situace v programu 

AutoCad. Výkres situace (viz příloha č. 1) obsahuje navrženou stokovou síť se 

směrem proudění vody a všemi objekty stokové sítě. Podkladem pro výkres 

situace byla katastrální mapa se zanesenými výškovými kótami. 

Dalším vytvořeným výkresem byla hydrotechnická situace (viz příloha č. 2), 

která byla vytvořena na základě navržené stokové sítě. 

Před samotným dimenzováním stokové sítě byly do výkresu zakresleny 

jednotlivá povodí každého úseku stoky (kanalizační okrsky). Okrsky byly 

sestaveny metodou střech (kanalizační povodí se rozdělí v šachtách pomocí 

půlení úhlů. Posléze byly určeny jednotlivé obsahy každého okrsku a mohla být 

vypočtena tabulka hydraulických výpočtů (viz přílohy č. 22, 23 a 24) 
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5.4.1. Popis situace - členění navrhované stavby 

I když je návrh stavby rozdělen na několik úseků, je chápán jako jeden 

stavební objekt. 

V rámci varianty 3 bylo navrženo celkem 4357 m kanalizace, kde bylo 

umístěno 125 kanalizačních šachet, jejichž vzdálenost nepřesahuje 50m. Trasy 

navržených kanalizací odpovídají konfiguraci terénu, stávající zástavbou a 

pozemky.  

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory 

(podrobněji viz tab. 1) 

Stoka A je vnímána jako kmenová, tedy jako hlavní kanalizační řad 

gravitační, Stoky A1 až A11 se do ní napojují a jsou tedy vnímány jako vedlejší 

gravitační kanalizační řady. Dále stoky A1a, A2a, A3a, A3b se napojují do 

příslušných vedlejších stok. Přehled vzájemného propojení a návazností 

jednotlivých řádů je zřejmý z tabulky 1. Zaústění stoky A je vedeno do stávající 

kanalizace, která odvádí odpadní vody na ČOV Karviná. 

Stoka B je opět kmenová stoka zakončená čerpací stanicí a následným 

výtlakem, který se napojuje do stoky A1a a tím jsou odpadní vody stoky B 

odváděny přes stoku A opět do stávající kanalizace. Na stoku B se dále navazuje 

stoka B1 – vedlejší kanalizační řád. 

Podrobné členění stokové sítě je rozpracováno ve výkresu situace (viz 

příloha č. 1). 
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Tabulka 1: Přehled stok a jejich napojení 

Stoka 

 

Počet  

šachet 

Délka  

[m] 

Napojuje se  

do stoky 

V šachtě 

 

A 
56 1990 - - 

A1 
9 297 A Š2 

A1a 
1 10 A1 Š60 

A2 
5 160 A Š6 

A2a 
2 50 A2 Š67 

A3 
7 280 A Š28 

A3a 
2 60 A3 Š73 

A3b 
3 115 A3 Š76 

A4 
6 196 A Š32 

A5 
3 95 A Š35 

A6 
3 94 A Š38 

A7 
4 155 A Š40 

A8 
1 40 A Š43 

A9 
4 110 A Š48 

A10 
2 70 A Š49 

A11 
2 80 A Š53 

B 
12 455 - - 

B1 
3 100 B Š112 

celkem 125 4357   
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5.4.2. Hydrotechnická situace 

V situaci je navrhováno celkem 18 stok, jejichž povodí jsou rozčleněny do 53 

okrsků, které jsou popsány v tabulce 2. Návrh kanalizačních okrsků byl proveden 

metodou střech, jejichž plocha nepřesahuje 1 ha. Celková plocha 

odkanalizovaného území je 31,672 ha. 

 

Tabulka 2: Přehled kanalizačních okrsků s plochou povodí 

Číslo 

okrsku Stoka  

Plocha 

[ha]   

Číslo 

okrsku Stoka  

Plocha 

[ha] 

 

Číslo 

okrsku Stoka  

Plocha 

[ha] 

1 A 0,414   19 A4 0,803 
 

37 A 
0,605 

2 A 0,569   20 A4 0,754 
 

38 A 
0,247 

3 A11 0,666   21 A 0,734 
 

39 A2 
0,896 

4 A 0,521   22 A3 0,967 
 

40 A2 
0,263 

5 A 0,347   23 A3 0,448 
 

41 A2a 
0,211 

6 A10 0,402   24 A3b 0,83 
 

42 A2 
0,129 

7 A 0,003   25 A3 0,769 
 

43 A 
0,932 

8 A9 0,745   26 A3a 0,52 
 

44 A1 
0,989 

9 A 0,748   27 A3 0,01 
 

45 A1a 
0,049 

10 A8 0,270   28 A 0,692 
 

46 A1 
0,544 

11 A 0,702   29 A 0,948 
 

47 A1 
0,428 

12 A7 0,641   30 A 0,43 
 

48 A 
0,427 

13 A7 0,567   31 A 0,848 
 

49 B 
0,887 

14 A 0,207   32 A 0,832 
 

50 B 
0,825 

15 A6 0,759   33 A 0,104 
 

51 B 
0,991 

16 A 0,968   34 A 0,833 
 

52 B1 
0,65 

17 A5 0,629   35 A 0,938 
 

53 B 
0,827 

18 A 0,156   36 A 0,998 
 

celkem   
31,672 
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5.4.3. Podélné profily 

Pro každou jednotlivou stoku byl zpracován podélný profil, který odpovídá 

výškovému zaměření terénu z katastrální mapy.  

Na základě spádu terénu byly určeny nivelety jednotlivých stok a hloubky 

jednotlivých krytí. Maximální krytí stoky nepřesahuje nikde 6 m hloubky a 

minimální krytí je zajištěno od 1,80 m uložení pod komunikací a 1,0 m pod volným 

terénem. Z tohoto důvodu nikde nebyla nutnost navrhnout chráničky potrubí. 

 

Z tabulky č. 3 je zřejmé, že sklon hlavní stoky A byl navržen pouze 3‰, a to 

z toho důvodu, že se jedná o stoku s největším převýšením a délkou (necelé 2 

km). Z důvodu zajištění dostatečného krytí i v nehlubokých oblastech bylo tedy 

přikročeno ke snížení sklonu na úkor rychlosti proudění vody. Vzhledem 

k navrhované velikosti profilu (DN 700 - 900) by měl být sice minimální průtok 

zajištěn, ale vypočtená doba zdržení vody je u této stoky velmi vysoká (viz kapitola 

5.4.5). Přesto z důvodu konfigurace terénu nebylo možno přistoupit k jinému 

řešení – viz varianty 1 a 2 – s větším množstvím výtlaků (viz kapitola 5.1.a 5.2.). 

Ve vedlejších stokách jsou navrhované sklony různé – podle místních 

poměrů. Nejčastější jsou sklony 5‰ a 6‰, nejvýraznější sklon má pak stoka A1 a 

A2 - 20‰ . Toto je způsobeno místem napojení na kmenovou stoku A, která má 

zde již značnou hloubku. 

Všechny výkresy podélných profilů, včetně stoky s výtlakem jsou součástí 

příloh. 
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Tabulka 3: Přehled sklonů podélných profilů jednotlivých stok 

Stoka 

 

Šachty 

 

Sklon 

[‰] 

Kanalizační okrsky 

 

Navrhovaný 

profil DN  

[mm] 

A 
Š40 – Š56 6 1, 2, 4, 5, 7, 9,11 300 - 400 

Š1 – Š39 3 14, 16, 18, 21, 28 - 38, 43, 48 500 - 900 

A1 
Š57 – Š65 20 44, 46, 47 300 - 400 

A1a 
Š60a 5 45 400 

A2 
Š66 - Š70 20 39, 40, 42 300 

A2a 
Š71 - Š72 20 41 300 

A3 
Š73 - Š79 5 22, 23, 25, 27 300 - 400 

A3a 
Š80 - Š81 5 24 300 

A3b 
Š82 - Š84 5 26 300 

A4 
Š85 - Š90 5 19, 2 300 

A5 
Š91 - Š93 5 17 300 

A6 
Š94 - Š96 5 15 300 

A7 
Š97 - Š100 5 12, 13 300 

A8 
Š101 5 10 300 

A9 
Š102 - Š105 5 8 300 

A10 
Š106 - Š107 5 6 300 

A11 
Š108 - Š109 5 3 300 

B 
Š110 - Š121 6 49, 50, 51, 53 300 - 400 

B1 
Š122 - Š124 6 52 300 
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5.4.4. Materiál potrubí a způsob uložení  

Navrhovaný materiál pro kanalizační potrubí je kamenina, která je význačná 

svou vysokou mechanickou odolností, otěruvzdorností, vysokou životností, a 

nízkým hydraulickým odporem. Jedná se navíc o surovinu přírodní povahy, s 

možností recyklace, nízkou energetickou náročností. 

Kameninové kanalizační trouby se vyrábějí z přírodních kameninových jílů s 

příměsí ostřiv dle ČSN EN 295 běžně do DN 800, případně do větších DN. Povrch 

trub je pokryt glazurou, která zajišťuje nenasákavost trub a odolnost povrchu.  

Těsnění hrdlových spojů se provádí do poloviny hrdla konopným 

impregnovaným provazcem a v druhé polovině hrdla asfaltovým tmelem. 

V současné době se nejčastěji používají gumové kroužky [9].  

 

 

Obrázek 6: Kameninová trouba [9] 
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Tabulka 4: Předpokládané spotřeby materiálů 

 

 

Uložení kameninového potrubí: 

Uložení kanalizace je navrhnuto do rýhy se svislými stěnami, po dobu výkopu 

a montáže opatřenými pažením. 

Po zkoušce vodotěsnosti se zemní rýha zasype a zásyp se zhutňuje. Pro 

větší odolnost proti zatížení stoky nadložím a nahodilým zatížením povrchu se 

může provést částečné, nebo celkové obetonování [9]. 

 

Navrhovaný 

profil 

Celková 

délka úseků 

DN 300 2310 

m 

DN 400 595 m 

DN 500 45 m 

DN 600 337 m 

DN 700 520 m 

DN 800 488 m 

DN 900 50 m 
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Obrázek 7: Schéma uložení kameninového potrubí [3] 

Legenda: (levý obr. – zasypaná trouba, pravý obr. – obetonovaná trouba); 1 – 

kameninová trouba, 2 – zhutněný písek, 3 – montážní jamka, 4 – tříděný zhutněný 

obsyp, 5 – betonový pražec, 6 – betonové klíny, 7 – prostý beton, 8 – zhutněný 

zásyp (zrna do 3 mm), 9 – zhutněný zásyp. 

 

5.4.5. Hydraulické výpočty navržené stokové sítě 

Úkolem dimenzace gravitační stokové sítě je ekonomický a hydraulicky 

efektivní návrh sklonu dna jednotlivých stok, jejich profilu a dalších parametrů. 

Gravitační jednotné stokové sítě se dimenzují na největší průtok všech 

odpadních vod v součtu, u splaškových odpadních vod se uvažuje jen jejich 

jednonásobek. Průtoky bezdeštných vod menší než 10% návrhového průtoku lze 

zanedbat. Pokud však bezdeštné průtoky přesahují průtoky dešťové, dimenzuje se 

na dvojnásobek bezdeštného průtoku a průtok dešťových vod lze zanedbat. [3] 

Pro dimenzace se používají tři základní metody: empirické (součtová), 

hydrologické (Bartoškova), a hydrodynamické. 

Pro zvolenou variantu byla použita součtová metoda, která postupuje 

součtem průtoků odpadní vody ve směru průtoku. Daná metoda nezohledňuje 

dobu odtoku odpadních vod do dimenzovacích profilů – používá konstantní 

hodnoty intenzity deště po dobu trvání 15 min. [3] 
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Postup výpočtu dimenzování stokové sítě: [4] 

Při zpravování hydraulických výpočtu jsem vycházel z diplomové práce M. 

Hrubého [4]. 

Všechny hydraulické výpočty byly spočítány použitím součtové metody. 

Sloupec: 

 

1. Stoka 

V tomto sloupci jsou uvedeny názvy stok, ke stoce A1a je připojen bodový 

zdroj (b.z.) 

 

2. Číslo kanalizačního okrsku 

Kanalizační okrsek je plocha povodí daného úseku stoky, zjištěná podle 

výkresu situace, ze které se odvádí odpadní vody. 

 

3. Plocha povodí Ss 

Plocha kanalizačního okrsku vypočtená z výkresu situace. 

 

4. Specifický odtok qs 

 

 

656  počet obyvatel v dané městské části 

100  specifická spotřeba vody v litrech za sekundu na osobu 

86400  počet vteřin za rok 

31,67  celková plocha povodí v hektarech 
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5. Odtokový součinitel Ψ 

Z celkového množství srážek spadlého na určitou plochu část vody odteče, 

část se vsákne a část se odpaří. Podle zakresleného vzorového hektaru (viz 

příloha č. 21) byl vypočten střední součinitel odtoku Ψs  

Vzorový hektar je reprezentativní plocha pro dané území. V našem případě 

byl zvolen pouze jeden, protože se jedná o území malé a poměrně homogenní. 

Pro zvolený vzorový hektar byl vypočten střední součinitel odtoku, podle 

následujícího vztahu: 

 

 

   střední součinitel odtoku 

  součinitel odtoku pro dané území 

  plocha povrchu daného hektaru 

 

Pro použitý vzorový hektar byly určeny následující hodnoty: 

 

Tabulka 5.: Hodnoty součinitele odtoku pro vzorový hektar 

TYP SOUČINITEL  PŘI 

SKLONU TERÉNU DO 1% 

ZASTOUPENÍ VE 

VZOROVÉM HEKTARU 

Zastavěná plocha 0,9 4 % 

Asfaltová cesta 0,70 10,3 % 

Zeleň 0,05 85,7 % 
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6. Redukovaná dílčí plocha Sd      

Určila se dle vztahu: 

 

  plocha povodí (ha). 

   odtokový součinitel. 

 

7. Redukovaná celková plocha Sc 

Zde se sčítaly jednotlivé redukované plochy dílčí v návaznosti na hlavní 

stoku a to po směru toku odpadních vod. Plochy vedlejších stok se počítaly zvlášť 

a započítávaly s až ve spojných šachtách se stokou, do které jsou zaústěny a 

připočítávaly se k dosud sečteným plochám.  

 

8. Intenzita redukovaného deště 

Intenzita redukovaného deště byla místními poměry určena na hodnotu 

 . 

 

9. Dílčí dešťový průtok Qd 

Výpočet maximálních dešťových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků 

byl proveden dle vztahu: 

 

   odtokový součinitel 

  plocha povodí 
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   intenzita redukovaného deště ( ). 

 

10. Dílčí splaškový průtok Qs 

Výpočet splaškových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl proveden 

dle vztahu: 

 

  plocha povodí (ha) 

  specifický odtok splašků ( ). 

 

11. Celkový splaškový průtok Qsc 

Vypočítá se podobně jako celková redukovaná plocha. Sčítají se však dílčí 

splaškové průtoky. 

 

12. Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

Tento průtok se počítá pro každý kanalizační okrsek 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. 

 

      

.  dílčí dešťový průtok (  

  celkový splaškový průtok (  
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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 [5], 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 (sloupec 19) a množství krytí zeminy nad 

stokou měněny další potřebné hodnoty podle Hydraulických tabulek stok [5]. 

15. Délka úseku s 

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

výkresu situace (viz. příloha č. 1). 

16. Kapacitní průtok Qkap 

Je to průtok množství ve stoce při kapacitním plnění. Pro provzdušněný 

proud se počítá podle jiných vzorců se započítáním součinitele provzdušnění ρa. 

Hodnota Qkap se získala z Hydraulických tabulek stok [5]. 

 

17. Kapacitní rychlost vkap 

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

z Hydraulických tabulek stok [5]. Pomocí vkap se získá skutečná rychlost toku 

odpadní vody. 
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18. Plnění h 

Hodnota h se získá z Hydraulických tabulek stok [5], kde se interpolací 

součinitele κ získá přesná hodnota, která se vynásobí r (což je poloměr stoky 

v metrech). 

 

19. Skutečná rychlost vsk 

Vypočítala se dle vzorce:  

 

   součinitel 

  kapacitní rychlost ( ) 

 

 

20. Doba průtoku t – jednotlivá 

Je to doba průtoku odpadní vody v jednom kanalizačním okrsku, byla 

počítána dle vzorce: 

      

   délka úseku 

  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 dotoku odpadní vody na napojení do stávající stokové sítě. 

 

22. Doba průtoku t – celková (v minutách) 

V tomto sloupci se doba dotoku převedla pro lepší orientaci na minuty. 
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23. Součinitel λ a κ 

λ vypočítáme podle níže uvedené rovnice. Díky tomuto součiniteli můžeme 

interpolací zjistit z Hydraulických tabulek stok [5] hodnotu součinitele κ, pomocí 

které vypočítáme skutečnou rychlost toku odpadních vod (sloupec 19). 

 

       

  dimenzovaný průtok (l∙s-1) 

  kapacitní průtok (l∙s-1) 

 

Z provedených výpočtů byla navržena stoková síť. Z přílohy Tabulka 

hydraulických výpočtu (příloha č. 22, 23 a 24) je patrné, že průtokové rychlosti 

byly dodrženy a navrhované kapacity by měly odpadní vody bezpečně odvést 

z odkanalizovaného území. Je však zjevné, že nebyla dodržena maximální 

povolená doba zdržení vody ve stoce (překročila 15 min). Tato skutečnost může 

být způsobena zvolenou výpočtovou metodou – optimálnější by byla metoda 

Bartoškova. V rámci bakalářské práce však nebyl tento problém dále řešen. 
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6. Závěr 

V rámci bakalářské práce byl zpracován koncept možného odkanalizování 

městské části Karviná 1 - Mizerov. Jedná se o poměrně rovinné území, s mírným 

sklonem a velkým poměrem zatravněné části k zastavěné. Proto byla navržena 

jednotná gravitační kanalizace, která je z hlediska ekonomického, i ekologického 

považována za optimální variantu. Určujícím hlediskem bylo spíše množství 

splaškových odpadních vod, protože velkou část případné srážkové odpadní vody 

zachytí nezastavěné plochy.  

Vlastní návrh koncepce je podložen výkresem situace a hydrotechnické 

situace (viz přílohy č. 1 a 2), podélným profilem stoky A (viz příloha č. 3), 

podélným profilem stoky A1 (viz příloha č. 4), podélným profilem stoky A1a (viz 

příloha č. 5), podélným profilem stoky A2 (viz příloha č. 6), podélným profilem 

stoky A2a (viz příloha č. 7), podélným profilem stoky A3 (viz příloha č. 8), 

podélným profilem stoky A3a (viz příloha č. 9), podélným profilem stoky A3b (viz 

příloha č. 10), podélným profilem stoky A4 (viz příloha č. 11), podélným profilem 

stoky A5 (viz příloha č. 12), podélným profilem stoky A6 (viz příloha č. 13), 

podélným profilem stoky A7 (viz příloha č. 14), podélným profilem stoky A8 (viz 

příloha č. 15), podélným profilem stoky A9 (viz příloha č. 16), podélným profilem 

stoky A10 (viz příloha č. 17), podélným profilem stoky A11 (viz příloha č. 18), 

podélným profilem stoky B (viz příloha č. 19), podélným profilem stoky B1 (viz 

příloha č. 20), vzorovým hektarem (viz příloha č. 21) stejně jako tabulkou 

hydrotechnických výpočtů ( viz přílohy č. 22, 23 a 24).  

I přes mírný sklon terénu bylo potřeba projektovat výtlak. Ten byl řešen 

pouze jako bodový zdroj, bez dalších návazností. Vzhledem k rozsahu tématu se 

bakalářská práce tomuto problému dále nevěnuje a nechává tak prostor případné 

diplomové práci. 

Při další etapě (diplomová práce) bych se s největší pravděpodobností 

věnoval Bartoškově metodě, křížení kanalizace s inženýrskými sítěmi a podrobné 

rozpracování čerpací stanice. 
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