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Anotace 

V následující bakalářské práci je zhotoven návrh koncepce odkanalizování 

městské části Karviná 2.  

Řeší problematiku odvodu splaškových, srážkových a průmyslových 

odpadních vod z dané oblasti. 

První část se zabývá popisem stávajícího stavu a hydrologických poměrů. 

Následuje řešení problematiky a důvodů proč byl návrh zpracován. Nadále se 

zabývá legislativou a technickým řešením návrhu kanalizace. V konečné fázi je 

uvedeno několik variant řešení a podrobné zpracování použité varianty.  

Součástí této práce je výkresová dokumentace, která zahrnuje situaci, 

hydrotechnickou situaci a podélné profily stok. 

Klíčová slova 

 Kanalizace, odpadní vody, stoka, čerpací stanice, šachta 

 

Summary 

In this thesis is making project The koncept of sewer system design in town 

Karvina 2. 

It`s solution problem with delivery sink, meteoric and trade water. 

In the first part is description the present state of city and hydrology relate.  

That follows resolution problems why will be project worked. Next is 

description of legislature and technical resolution about project. In the ending is 

some posible variation resolution and narrowly elaboration usable variant.  

Components of this project is design documentation with position, 

hydrotechnics position and longitudinal profile. 
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1. Úvod 

 V bakalářské práci byla rozpracována problematika řešení odkanalizování 

části města Karviná 2 - Fryštát. 

 Z teoretického hlediska je zde uveden popis současného stavu, který 

zahrnuje popis struktury města a jeho historii. Dále pak hydrologické podklady, 

jejichţ součástí je rozpracování popisu recipientů, které se ve městě vyskytují. 

 Následuje shrnutí problémů a důvodů z jakých je zde vhodné kanalizaci 

vybudovat. Jedná se o nevyhovující stav současné kanalizace, která byla 

navrţena přibliţně před 40 lety a zcela nepokrývá celou navrhovanou část. 

 Práce rovněţ obsahuje legislativní záleţitosti, které úzce souvisí 

s problematikou návrhu. Jsou zde rozpracovány technické moţnosti řešení při 

návrhu kanalizace. 

 Samozřejmostí jsou moţné varianty řešení, jejich porovnání a vyhodnocení 

nejlepší situace. Nejvhodnější varianta je pak podrobně rozpracována. Součástí 

bakalářské práce je grafické zpracování situace, hydrotechnické situace a 

podélných profilů. 
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

 

2.1 Popis stávajícího stavu  

Město Karviná (viz obr. 1) patří do Moravskoslezského kraje. Rozprostírá se 

18 km východně od Ostravy v údolí řeky Olše. Severní část města je tvořena 

hranicí s Polskem. Přímo ve městě jsou dva hraniční přechody.  

Ţije zde více neţ 62 tisíc obyvatel na katastrální výměře 57,48 km2. 

Karviná je rozdělena na devět městských částí – Karviná město, Karviná – Fryštát 

(zájmová oblast, viz obr. 2), Lázně Darkov, Karviná - Doly, Louky nad Olší, 

Karviná – Hranice, Ráj, Staré a Nové město u Karviné. 

Město má bohatou historii. Díky dobré strategické poloze zde vedla 

obchodní cesta z Uher do Pobaltí, coţ ovlivnilo bohatý rozvoj obchodu a řemesel. 

V 2. pol. 18. stol. Karvinou značně ovlivnil nález černého uhlí. 

V současné době je významná vznikem Obchodně podnikatelské fakulty 

Slezské univerzity a turistickým a obchodním rozvojem [2]. 

Základní informace [2]: 

Status:   statutární město 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:   Karviná 

Zeměpisná šířka:  49° 51′ s. š. 

Zeměpisná délka:  18° 32′ v. d. 

Nadmořská výška:  221 m 

Rozloha:   57,48 km2 

 

2.2 Hydrologické poměry 

V okolí Karviné se nachází značné mnoţství rybníků. Z těch největších 

například Větrov, Lipový rybník, Dubový a Olšový rybník, Čerpák, Mělčina.  
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Nejvýznamnější je zde recipient Olše. Pramení nedaleko polské vesnice 

Istebna ve Slezských Beskydech v nadmořské výšce 840 – 880 m. Délka toku je  

9 km z toho 16 km protéká v Polsku a 83 km v České republice. Z větších měst 

protéká přes Jablunkov, Třinec, Český Těšín a Karvinou. Od Těšína po Karvinou 

tvoří hranici s Polskem. Olše ústí do řeky Odry u Bohumína v nadmořské výšce 

195 m jako její levostranný přítok [3]. 

Hydrologické poměry řeky Olše [3]: 

Hydrologické pořadí:  2-03-03-001 

Plocha povodí:   1118km2 

Délka toku:    99km 

Povodí:   Česko, Polsko 

Olše napájí dva recipienty ve městě. Jsou to Karvinský potok a 

Staroměstský potok. Oba pramení na řece Olši a zároveň se do ní po určité 

vzdálenosti vlévají jako její pravostranné přítoky. Karvinský potok protéká 

městskou částí Ráj, Lázně Darkov, Fryštát a Staré město. Staroměstský potok 

protéká pouze Starým městem. 

V městské části Lázně Darkov se nachází zdroje podzemní vody. Jedná se 

o jodobromové vody – solanky. Jde o vodu třetihorního původu a svým sloţením 

připomíná silně mineralizované moře. Tato voda se čerpá z hloubky 500 – 1100 m 

pod povrchem. Lázně slouţí k léčbám pohybového ústrojí [4]. 
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Obrázek 1, Letecký pohled na město Karviná [5] 

 

 

Obrázek 2, Letecký pohled na zájmovou oblast města Karviná [5] 
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3. Vytipování problémů 

 V současné době by majitelé nemovitostí měli řešit problém se splašky 

septiky, nepropustnými jímkami, nebo ţumpami a ty vyváţet. V dnešní době se 

najde spousta případů, kdy jsou splašky vypouštěny do nejbliţšího recipientu. Tím 

dochází ke znečišťování okolí. Částečným řešením by měla být koncepce 

odkanalizování návrhu této práce. 

Ve velké části mnou navrhované lokality kanalizace není doposud 

vybudována. V okrajové části situace je stávající kanalizace. Díky jejímu stáří je jiţ 

zcela nevyhovující, proto bude nahrazena novou kanalizací.   

Díky geomorfologické členitosti terénu byla kanalizace navrţena kombinací 

gravitačního a tlakového odvodu stok. Stoka B je svedena do stoky A4 výtlakem a 

odtud je následně svedena do hlavní stoky A gravitačně. Kmenová stoka je pak 

napojena na stávající kanalizaci. 

Cílem je úplné napojení veškerých OV z městských povodí. Patří zde: 

splaškové OV, průmyslové OV a dešťový odtok.  

Vybudováním kanalizace by se mělo zlepšit ţivotní prostředí a zamezit 

znečišťování recipientů. Dále se jedná o účel hygienického zabezpečení 

obyvatelstva. 
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4. Principy řešení (legislativní, technické) 

 

4.1 Legislativní principy řešení 

 

Zákon 254/2001 Sb. Vodní zákon  

 

„Účel a předmět zákona“ 

    „Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování 

nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s 

právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k ochraně 

vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.“ 

    „Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy 

fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i 

vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v 

zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a 

ochrany před účinky povodní a sucha“ [6]. 

 

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon  

 

„Předmět úpravy“ 

„Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly 

územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního 

plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, 

možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů 

záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu 

veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační 

požadavky pro územně plánovací činnost.“ 
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„Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování 

staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, 

dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění 

autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost 

osob při přípravě a provádění staveb.“ 

„Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění 

staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a 

do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem 

této právní úpravy“ [7]. 

 

Zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

 

„Předmět úpravy“ 

    „Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a 

provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen "vodovody a 

kanalizace"), přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných 

celků a správních úřadů na tomto úseku.“ 

    „Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve 

veřejném zájmu.“ 

    „Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná 

denní produkce nižší než 10 m3 nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících 

vodovod nebo kanalizaci nižší než 50, na vodovody sloužící k trvalému rozvodu 

jiné než pitné vody a na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod 

vzniklých odtokem srážkových vod. Tento zákon se dále nevztahuje na ty 

vodovody a kanalizace, na které není připojen alespoň 1 odběratel.“ 

    „Vodoprávní úřad může na návrh nebo z vlastního podnětu rozhodnutím 

stanovit, že se tento zákon vztahuje též na vodovody a kanalizace uvedené 

ve výše uvedeném odstavci, jestliže je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, 

ochrany zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod nebo 

kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé“ [8]. 
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ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky  

 

„Předmět normy“ 

„Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a 

sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na 

nich, v souladu s ČSN EN 752-1 až ČSN EN 752-7 a ČSN EN 1610, s platností 

pro města, obce, sídliště, rozptýlenou zástavbu, průmyslové závody, drobné 

provozy, sportovní areály, dopravní stavby a jiné objekty, pokud není stanoveno 

jinými předpisy. Pro tlakovou a podtlakovou stokovou síť neplatí norma 

všeobecně, ale jen v uvedených jednotlivých ustanoveních v souladu s ČSN EN 

1671 a ČSN EN 1091.“ 

„Norma platí též pro navrhování a provádění dešťových vpustí sloužících k 

odvádění dešťových vod z pozemních komunikací a jiných venkovních ploch do 

stokové sítě.“ 

„Norma platí i pro navrhování vnitřních příčných profilů a rozměrů stok 

městských a průmyslových stokových sítí jednotné i oddílné stokové soustavy bez 

ohledu na stavební materiál a způsob výstavby nebo sanace stok.“ 

„Norma neplatí pro otevřené nebo zakryté záchytné a silniční příkopy, 

rigoly, propustky, potrubím vedené vodní toky a otevřené nebo zakryté žlaby v 

čistírnách odpadních vod“ [9]. 

 

ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
 

„Předmět normy“ 

„Tato norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického 

vybavení v etapě územního plánování a projektování těchto sítí v zastavěných a 

nezastavěných územích v hranicích měst a obcí.“ 

„Stanoví zásady pro uspořádání sítí uložených ve veřejných plochách, v 

prostoru místních komunikací a v průtahu silnic1. Norma neřeší uspořádání sítí 

technického vybavení vzhledem k drahám (kromě tramvajových tratí v prostoru 
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místních komunikací), vodním tokům, v oblastech se seismicitou nad 60 a ve 

svážlivém území.“ 

„Norma neobsahuje ustanovení pro projektování jednotlivých sítí 

technického vybavení“ [10]. 

 

ČSN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  

 

„Předmět normy“ 

„Tato evropská norma je určena pro výstavbu (ukládání) a zkoušení stok a 

kanalizačních přípojek, které jsou obvykle ukládány v zemi a provozovány s 

gravitačním průtokem.“ 

„Stavební provedení potrubí, které je provozováno pod tlakem, je rovněž 

předmětem této evropské normy, popř. společně s pr EN 805.“ 

„Tuto evropskou normu lze použít pro stoky a kanalizační přípojky ukládané 

v rýhách, v násypech nebo nad zemí. Bez výkopová (bez rýhová) technologie je 

popsána v pr EN 12 889.“ 

„K tomu mají být respektovány ostatní místní nebo národní předpisy, např. 

předpisy týkající se ochrany bezpečnosti a zdraví, obnovy vozovek a požadavků 

na zkoušky těsnosti“ [11]. 

 

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace  

 

„Předmět normy“ 

„Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů kanalizace a příslušných 

objektů v projektové dokumentaci. Zásady pro kreslení vnitřní kanalizace stanoví 

ČSN 01 3450. Norma nestanoví, které přílohy má projektová dokumentace 

obsahovat a ani neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů.“ 

„Změny proti předchozí normě“ 
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„V této normě, která je v porovnání s předchozí ČSN zcela přepracována, 

dochází k těmto zásadním změnám:“ 

 

 „je rozšířen popis objektů a materiálů stok; 

 v hydrotechnických situacích se rozlišují racionální a bilanční metody výpočtu; 

 zpřesňuje se kreslení situací stokových sítí, včetně jednobarevných; 

 doplňuje se kreslení psaných podélných profilů stok, přípojek a podélného profilu s 

kladečským schématem kanalizačního výtlaku; 

 mění a doplňují se značky pro stoky v situacích, odbočky v podélných profilech, 

značky technologických schémat čistíren; 

 mění se formulář hydrotechnických výpočtů podle racionálních metod; 

 mění se průtokové schéma čistírny za technologické“ [12]. 

 

4.2 Technické principy řešení 

Při zpracování této kapitoly jsem vycházela z Příručky stokování a čištění 

[13]. 

 

4.2.1 Soustavy stokových sítí 

 

 Jednotná 

Pouţívá se zejména v intravilánu. Je charakteristická tím, ţe vody splaškové 

a sráţkové jsou odváděny dohromady. 

 Oddílná 

Jsou zde dvě stoky - sráţková a dešťová. Sráţková stoka je zavedena 

přímo do recipientu, neboť se nečistí.  
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Hlavním hlediskem rozhodování mezi jednotnou a oddílnou stokovou sítí 

jsou investiční a udrţovací náklady. Dále pak hygienické hledisko, o kterém 

rozhodují místní poměry. 

 

4.2.2 Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí 

 

Musí být provedeny s ohledem na: 

 konfiguraci terénu, 

 způsob zástavby, 

 dispozice recipientu, 

 další podmínky. 

 

Druhy systémů uspořádání gravitačních stokových sítí: 

 Radiální, (viz obr. 3) 

Pouţívá se pro odvodnění uzavřených kotlin. Voda se stahuje do nejniţšího 

místa a pak je odváděna na ČOV gravitačně nebo čerpáním. 

 

Obrázek 3, Radiální systém uspořádání gravitačních sítí [14] 
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 Větvený, (viz obr. 4) 

Je vhodný v členitém terénu s nepravidelnou zástavbou. Stoky se vedou 

nejkratším směrem do kmenové stoky. 

 

Obrázek 4, Větvený systém uspořádání gravitačních sítí [14] 

 

 Úchytný, (viz obr. 5) 

Vyuţit u plochých říčních údolí s mírným sklonem odvodňovaného území 

k vodnímu toku. Kmenová stoka je vedena podél vodního toku a přejímá OV z 

jednotlivých sběračů. 

 

Obrázek 5, Úchytný systém uspořádání gravitačních sítí [14] 



Petra Šilarová: Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 2 

2009  - 13 - 

 

 Pásmový, (viz obr. 6) 

Pouţívá se k odvodu z rozsáhlého území s většími výškovými rozdíly. 

Z nejvyššího pásma lze odvést OV gravitačně. U středního pásma se uţívá 

kombinace gravitačního a čerpacího odvodu OV a u nízkého pásma se OV odvádí 

pouze čerpáním. 

 

Obrázek 6, Pásmový systém uspořádání gravitačních sítí [14] 

 

4.2.3 Tvar a rozměry stok 

 

Výběr tvaru závisí na podmínkách: 

 Provozních jako jsou čištění a proplachování šachet. 

  Stavebních coţ závisí na podloţí a hladině spodní vody. 

 Ekonomické jako jsou materiály jejich cena a záruka. 

 Geologické coţ závisí na hloubce skalního podloţí. 
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Tvary a rozměry stok: 

 Kruhový  

Výhody:  

o nejjednodušší výroba prefabrikátu, 

o nejlepší profil pro čištění stok. 

Nevýhody:  

o díky zatíţení je méně vhodný neţ vejčitý. 

Kruhový profil je definován vnitřním průměrem, značíme DN. Udáváme 

v milimetrech. DN – 300, 400, 500, 600…….. mm 

 Hydraulický poloměr:   

 

S průtočná plocha [m2] 

 O omočený obvod [m] 

 Vejčitý 

Výhody:  

o má dobré hydraulické vlastnosti, 

o staticky nejvýhodnější. 

Nevýhody:  

o můţe se pouţít pouze tam, kde je vysoké nadloţí. 

Vejčitý tvar je dán b:H, jednotkou je milimetr 

b šířka 

H výška 

Za nejmenší průlezný profil stok je povaţován 600/800 mm. Za minimální 

průchodný profil je 600/1500 mm 
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 Tlamový 

Výhody:  

o uţití ve stísněných geologických podmínkách – malá výška nadloţí. 

Nevýhody:  

o nejméně vhodný z hydraulického a statického hlediska. 

 

4.2.4 Materiály stokových sítí 

 

Musí splňovat tyto podmínky: 

 vodotěsnost, 

 odolnost vůči mechanickým, chemickým a biologickým vlivům, 

 umoţnit bezpečné a účinné čištění. 

 

Materiály stokových sítí: 

 Kamenina 

Výhody:  

o chemická odolnost, 

o otěru vzdornost, 

o nepropustnost, 

o velká ţivotnost, 

o vysoká mechanická odolnost, 

o díky glazuře má nízký hydraulický odpor, 

o recyklovatelnost. 
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Spoje:   

o na hrdlo, 

o na těsnící krouţek. 

 Beton, ţelezobeton 

Slouţí k odvodu OV, které nejsou příliš chemicky znečištěné. Profil není zcela 

zaplněn vodou. 

Betonové trouby (viz obr. 7) se vyrábí z prostého betonu, mohou být vybaveny 

patkou pro lepší usazení. Spoje trub je na péro a polodráţku. 

Ţelezobetonové trouby jsou s podélnou nebo příčnou výstuhou. Spoje jsou na 

sraz nebo na péro a polodráţku. 

 

Obrázek 7, Betonové roury pro stavbu stok [15] 

 

 Polymerbeton 

Kompozitní materiál sloţený z plniva a pojiva. Na plnivo bývá pouţit štěrk, 

na pojivo syntetická pryskyřice. 

 Pouţívá se v místech, kde můţe být potrubí hodně namáháno.  
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Výhody:  

o odolnost proti korozi, 

o malá nasáklivost, 

o pevnost, únosnost. 

 Čedič 

Ţivotnost stok můţeme zvýšit pouţitím obkladů v místech s vysokými 

rychlostmi. 

Výhody: 

o pevnost v tlaku, 

o vysoká odolnost vůči opotřebení, 

o odolnost proti korozi, 

o malá nasáklivost. 

 Litina 

Výhody:  

o odolnost proti korozi, 

o formovatelnost, 

o vysoká ţivotnost, 

o odolnost proti nárazům. 

Nevýhody:  

o musí být provedena povrchová úprava, 

o náročnější na manipulaci, 

o katodová ochrana v místech moţného výskytu bludných proudů 

(tramvaje). 
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 Sklolaminát 

Výhody: 

o vysoká pevnost a stálost, 

o nízká hmotnost, 

o moţné uţití při teplotě v rozsahu -40 - 100°C. 

 Plasty 

Plastové potrubí je znázorněno na obr. č. 8. 

PVC – polyvinylchlorid 

 Tvarovky pro podzemní kanalizaci i pro pitnou vodu. Snese pH 2-12, teplotu 

40 - 60°C. Spojení na gumové krouţky. 

PP – polypropylen 

 Trubky a tvarovky pro vnější a vnitřní kanalizace. Odolné teplotě aţ 90°C. 

 

 

Obrázek 8, Plastové roury pro stavbu stok [15] 
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4.2.5 Způsoby uložení kanalizačního potrubí 

 

Způsob uloţení kanalizačního potrubí je znázorněno na obr. č. 9. 

 Výkop otevřené rýhy se hloubí proti směru dna stoky, aby byla odvedena 

podzemní voda. Podzemní spára se dělá ručně hrdlem proti sklonu mezi dvěmi 

šachtami. 

 Drenáţ se buduje pro odvedení podzemní vody a po vybudování stoky jeho 

funkce končí. Materiál pouţívaný k vybudování drenáţe je štěrk. Na štěrk se 

umístí betonová deska s poţadovaným sklonem dna nivelety potrubí. 

 Je-li v základní spáře zemina rozbředlá nebo promrzlá provede se na celou 

šířku rýhy zásyp hutněným štěrkem. V místech, kde je skála se umístí velká vrstva 

písku.  

 Pro výstavbu nemohu pouţít poškozené potrubí. Spodní plocha trouby musí 

sednout celou plochou na upravené podloţí. 
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Obrázek 9, Příklad uložení kameninového potrubí [16] 

 

4.2.6 Výškové a směrové vedení stok 

 

 Stoku ukládáme do max. hloubky 6 m, krytí pod chodníkem a ve volném 

terénu je min. 1 m.  
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Při výpočtu hloubek je moţné vycházet ze vztahu: 

h = h1 + h2 + š - ip + l ∙ iz + 0,45 

h1 hloubka dna sklepa pod úrovní vozovky 

h2 výška hladiny navrhovaného průtoku 

š vzdálenost uliční stoky od líce budovy (max. 30 m od osy potrubí) 

iz sklon hlavního domovního svodu 

ip sklon kanalizační přípojky 

l vnější šířka budovy 

 

 Stoky se navrhují do veřejných ploch a pozemních komunikací. Stoky 

jednotné soustavy se umisťují do osy komunikace. Oddílná stoková soustava se 

umísťuje mimo osu komunikace. Stoky s neprůlezným profilem se navrhují v přímé 

trase mezi šachtami. Není dovoleno navrhovat stoky pod stromy a v jejich 

vzdálenosti min. 1,5 m. 

 

Minimální vzdálenost od základů: 

 

H hloubka dna [m] 

h hloubka základů budovy pod terénem [m] 

 úhel vnitřního tření zeminy v daném místě 

  

Trasy souběţných stok nesmí být situačně totoţné. Uloţení stok v korytě, 

nebo pod korytem toku v podélném směru je nepřípustné. Nad stávajícími stokami 

se nesmí budovat ţádné zemní potrubí a stávající objekty. 
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Tabulka 1: Minimální vzdálenosti stok od jiného vedení 

Vodorovné 

vzdálenosti 

Název sítě 

Vzdálenost od 

kanalizace 

[m] 

Plyn 1 

Vodovod 0,6 

Síťové kabely (do 110 KV) 0,5 

Síťové kabely (nad 110 

KV) 

1 

 

4.2.7 Objekty na stokové síti 

  

 Objekty se navrhují pro zajištění správné funkce stokové sítě a pro 

bezpečné provádění všech potřebných prací při kontrole, čištění a údrţbě. 

 

Podle účelu dělíme na: 

 

 vstupní šachty,   

 spojné šachty, 

 spojné komory, 

 rozdělovací komory, 

 spadiště, 

 skluz, 

 uliční vpusti, 

 lapače splavenin, 

 kanalizační přípojky, 

 shybky, 

 podchody pod dráhou a silniční 

komunikací, 

 odlehčovací komory, 

 dešťové nádrţe, 

 větrací zařízení, 

 sněhové svrţe, 

 výustní objekty, 

 čerpací stanice. 
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Vstupní šachty  

 Schéma vstupní šachty je znázorněno na obr. č. 10. 

 Navrhují se tam, kde se mění sklon dna nivelety, kde se mění směr a profil 

stoky. Dále v místě spojení dvou a více stok. 

 Vstupní šachty se skládají z vstupní části, manipulační části a 

monolitického základu. 

 Vstupní část tvoří kruhové prefabrikáty. Přechod prefabrikátových dílů např. 

DN 1000 na DN 600 je pomocí vyrovnávacího věnce a na něm je pak litinový 

poklop. Pokud je vyšší jak 10 m řeší se individuálně. 

 

 

Obrázek 10, Vstupní šachta [17] 
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Vzdálenost šachet je max. 50 m. 

Výškové napojení stok v šachtách: 

 dno do dna, 

 osa do osy. 

 

Spadiště  

 Spadiště je znázorněno na obr. č. 11. 

 Navrhuje se vţdy v šachtách. Maximální výška spadiště je cca 4 m 

(doporučení 2 m). 

 

 

Obrázek 11, Spadiště [18] 
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Uliční vpusť 

Skládá se z: 

 litinová mříţ 

 koš na bahno 

 podkladová konstrukce rámu 

 těleso vpusti 

 

Umístění na krajích komunikace u obrubníku. Nátok není z boku, je zpříma.  

 

Čerpací stanice 

 Umísťují se tam, kde chci čerpat OV. Závisí na morfologii terénu, jestliţe 

jsou vysoké výškové rozdíly, nebo i v rovinných místech. 

 Čerpací stanice se také umísťují před aktivační nádrţe. 

Dělíme na: 

 Průběţné – na trase stok sériově za sebou. 

 Koncové – přečerpávají se do recipientu nebo na ČOV. 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 
doporučené varianty řešení (graficky, hydrotechnické 
výpočty) 

 

5.1 Posouzení možných variant řešení 

 

 

Obrázek 12, Varianta č. 1 

 

U této varianty (viz obr. 12) je celá kanalizace navrţena gravitačně. Uvaţuje 

se zde, ţe stoky A, B a B1 jsou zaústěny do stávající kanalizace.  

Tato varianta byla zamítnuta, jelikoţ po následném zjištění by nebylo stoku 

B a B1 kam vyvést, jelikoţ stávající kanalizace není v těchto místech doposud 

vybudovaná. 
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Obrázek 13, Varianta č. 2 

 

Tento návrh (viz obr. 13) je rovněţ řešen gravitačním odvodem OV. Je zde 

rozdíl pouze u stoky A3 a A4, kde stoka A4 byla prodlouţena a stoka A3 zkrácena.  

Kromě důvodů u předešlé situace, byl tento návrh zamítnut kvůli vyšším 

nákladům na stavební práce a to zejména u stoky A4, kde je značný výškový 

rozdíl. Stoka by musela být hlouběji uloţená, coţ by se projevilo i po finanční 

stránce. 
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Obrázek 14, Varianta č. 3 

 

Varianta č. 3 (viz obr. 14) je řešena podobným způsobem jako předešlá, ale 

byl zde navrţen výtlak stoky B, do které jsou svaţovány stoky B2 a B3. To ovšem 

neřeší zaústění stoky B1 a finanční a stavební náročnost na stoku A4. Z těchto 

důvodů byl tento návrh zamítnut. 
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Obrázek 15, Varianta č. 4 (doporučená) 

 

V této situaci (viz obr. 15) byl zvolen díky členitosti terénu gravitační a 

tlakový odvod skok. Je to nejvhodnější řešení problému. Tento návrh byl 

zpracován. 

Stoka B a B1 jsou vedeny gravitačně do míst s niţší nadmořskou výškou do 

ČS a následně čerpány do stoky A4. Z ní pak je OV vedená do kmenové stoky A. 

Ta zůstává napojena na stávající kanalizaci. Řešení stok A3 a A4 je nejvýhodnější 

způsobem uvedeným na obrázku. Stoka B1 byla odstraněna z důvodů nízkého 

osídlení v této části. 
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5.2 Rozpracování doporučené varianty řešení 

Zpracování situace bylo provedeno v programu AutoCAD. Podélné profily 

byly zakresleny v programu Winplan. V obou případech byly zakresleny veškeré 

stoky, šachty, výtlak a ČS do výkresů. 

 

5.2.1 Situace a hydrotechnická situace 

 

Stoky jsou vedeny v celé své délce v ose komunikace. Výtlak je pak řešen 

částečně v komunikaci a v malé části vede přes zatravněnou plochu. 

Jedná se o jednotnou stokovou soustavu. Systém gravitačního uspořádání 

je radiální. Stoky byly navrţeny s kruhovým profilem a za vhodný materiál byla 

zvolená kamenina.   

Šachty byly navrţeny s max. vzdáleností 50 m mezi sebou. Ve spojných 

šachtách je napojení dno do dna. 

Umístění čerpací stanice bylo dáno konfigurací terénu v nejniţším místě. 

Do ČS je stahována OV ze stok B a B1 a dále je OV tlačena do stoky A4 a odtud 

do kmenové stoky A. Stoky A1, A2, A3 a A4 jsou vedeny gravitačně do hlavní 

skoky A. Kmenová stoka A se pak napojuje na stávající kanalizaci. 

V hydrotechnické situaci je znázorněný kompletní návrh včetně okrsků a 

jejich popisů, v situaci jsou pak tyto hladiny vypnuté. 

  

5.2.2 Podélné profily 

 

U podélných profilů musel být nejdříve zpracován psaný podélný profil, 

který znázorňuje výškové kóty, vzdálenosti šachet mezi sebou a vzdálenosti 

pomocných bodů. Psaný podélný profil se vyčetl z AutoCADU a poté se vynášel 

do programu Winplan. Bylo znázorněno potrubí v příslušném profilu a také 

zaústění jednotlivých stok. Kvůli tisku byly podélné profily z Winplanu převedeny 

do AutoCADU. 
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Tabulka 2: Přehled stok a jejich parametrů 

Název stoky Délka stoky 

[m] 

Počet šachet 

A 883 25 

A1 235 6 

A2 444 13 

A3 150 4 

A4 4 2 

B 370 11 

B1 175 5 

 

5.2.3 Hydrotechnické výpočty  

 Při zpracování hydrotechnických výpočtů jsem vycházela z diplomové práce 

M. Hrubého [19]. 

 

Způsoby výpočtů a příklad výpočtu: 

 

Specifický odtok splašků qs [l/s ∙ha]: 

 

qs 0,12 l/s ∙ha 

 

Odtokový součinitel :  

 Z celkového mnoţství sráţky spadlé na určitou plochu část vody odteče po 

povrchu, část se vsákne a část vypaří. Pro dimenzování je důleţitá ta část, která 

odteče po povrchu do stoky. Hodnota závisí na druhu povrchu a sklonu terénu. 
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 Pro výpočet odtokového součinitele byl pro katastrální situaci zakreslen 

vzorový hektar (plocha 1 ha).  

Z takto zvolené plochy byl vypočten střední součinitel odtoku s podle 

vztahu: 

 

 

s střední součinitel odtoku 

 součinitel odtoku dle (viz. tab. 3) 

S  plocha povrchu daného druhu [ha] 

 

Tabulka 3: Součinitelé odtoku  

Způsob zástavby a druh pozemku Součinitel odtoku  při konfiguraci 

území rovinné při sklonu do 1% 

Zastavěné plochy 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky 0,70 

Zelené pásy, pole louky 0,05 

 

Vzorový hektar 

Zastavěné plochy  S1 = 0,25 ha 

Asfaltové vozovky  S2 = 0,125 ha 

Zeleň    S3 = 0,625 ha 
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Redukovaná plocha dílčí Sd [ha]: 

 

 

 

Sp  plocha povodí [ha] 

  odtokový součinitel 

 

Redukovaná plocha celková Sc [ha]:  

Zde se sčítaly jednotlivé redukované plochy dílčí v návaznosti na hlavní 

stoku a to po směru toku odpadních vod. Plochy vedlejších stok se počítají zvláště 

a započítávají se aţ ve spojných šachtách se stokou, do které jsou zaústěny a 

připočítávají se k dosud sečteným plochám. 

 

Intenzita redukovaného deště i [l/s ∙ ha]: 

Intenzita redukovaného deště je dána hodnotou i = 157 l/s ∙ ha. 

 

Dílčí dešťový průtok Qd [l/s]: 

 

 

 

  odtokový součinitel 

Sp   plocha povodí [ha] 

i  intenzita deště [l/s ∙ ha] 
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Dílčí splaškový průtok Qs [l/s]: 

 

 

 

Sp   plocha povodí [ha] 

qs specifický odtok splašků [l/s ∙ha] 

 

Celkový splaškový průtok Qsc [l/s]: 

Celkový splaškový průtok se počítá podobně jako celková redukovaná 

plocha. Sčítají se však dílčí splaškové průtoky. 

 

Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim [l/s]: 

 

 

 

Qsc celkový splaškový průtok [l/s] 

Qd dílčí dešťový průtok [l/s] 

 

Sklon dna: 

Interpolací výškových kót katastrální situace byly zjištěny výškové kóty 

šachet a terénu, kde bude uloţena kanalizace. 

Pomocí počítačového programu Winplan byly tyto kóty vyneseny i 

s přesnými vzdálenostmi šachet (staničení). Byl zvolen jeden profil kanalizace a 

podle hloubky uloţení stoky se určovaly sklony v ‰. Šlo o základní sklony, podle 

kterých se postupovalo při dalším výpočtu. 
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Navržený profil: 

Profil stoky se navrhoval podle Hydraulických tabulek stok, kde byl podle 

dimenzovaného průtoku, sklonu stoky a kapacitního průtoku nalezen odpovídající 

průměr stoky. Tento průměr byl vynesen do podélného profilu. Tento postup byl 

dodrţen u všech profilů kreslených ve Winplanu. 

Později byly dle skutečné rychlosti a mnoţství krytí zeminy nad stokou 

měněny sklony dna, a tak byl upraven celý podélný profil. Tím byly kontrolovány a 

měněny další potřebné hodnoty podle Hydraulických tabulek stok.  

 

Délka úseku s [m]: 

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

situace. 

 

Kapacitní průtok Qkap [l/s]: 

 Je to průtokové mnoţství ve stoce při kapacitním plnění. Hodnota Qkap se 

získá z Hydraulických tabulek stok. 

 

Kapacitní rychlost vkap [m/s]: 

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

z Hydraulických tabulek stok. Pomocí vkap se získá skutečná rychlost toku odpadní 

vody. 

 

Plnění h [m]: 

 Hodnota h se získá z Hydraulických tabulek stok. Kde se interpolací 

součinitele  získá přesná hodnota, která se vynásobí r (poloměr stoky v m). 
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Skutečná rychlost vsk [m/s]: 

 

 

součinitel

vkap kapacitní rychlost [m/s] 

 

Doba průtoku jednotlivě t [s]: 

 Je to doba průtoku OV v jednom kanalizačním okrsku. 

 

 

 

s  délka úseku [m] 

vsk skutečná rychlost [m/s] 

 

Doba průtoku celkově t [min]: 

 Zde se jednotlivé doby průtoku sčítaly, a to zvlášť kaţdá stoka. Podle doby 

dotoku OV na ČOV se volila metoda dimenzování stokové sítě. Doba celkového 

odtoku byla převedena na minuty. 

 

Součinitel  a : 

 Díky součiniteli můţeme interpolací zjistit z Hydraulických tabulek stok 

hodnotu součinitele , pomocí které vypočítáme skutečnou rychlost toku OV. 
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Qdim dimenzovaný průtok [l/s] 

Qkap kapacitní průtok [l/s] 
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6. Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo navrhnutí odkanalizování městské části 

Karviná 2 (Fryštát).  

Ve městě není doposud vybudovaná kanalizace s výjimkou okrajové části, 

kde je jiţ stará kanalizace nevyhovující. 

Součástí této práce je zakreslení kanalizace do situace (viz příloha č. 1), 

hydrotechnické situace (viz příloha č. 2), vypracování podélných profilů (viz přílohy 

č. 3 – 9) a výpočet součtové metody (viz příloha č. 10). 

Situace a hydrotechnická situace byla zpracována v programu AutoCAD. 

Bylo navrţeno celkem 7 stok s 61 šachtami a jedním výtlakem. Součástí je 

zakreslení čerpací stanice, jejímţ podrobným rozpracování se bude zabývat 

diplomová práce.  

Podélné profily byly zpracovány v programu Winplan. Zakresleny byly 

všechny navrţené stoky. 

Pro další etapu (diplomová práce) předpokládám zpracování podélného 

profilu výtlaku, kříţení kanalizace s inţenýrskými sítěmi, podrobné rozpracování 

čerpací stanice a návrh kanalizačních přípojek. 

Předpokládám, ţe bakalářská práce bude uţita jako koncept 

odkanalizování části města Karviná. V současné době však díky světové 

ekonomické krizi potrvá, neţ dojde k projednávání tohoto projektu. 
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