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1.ÚVOD 

Základní podmínkou zdravého bydlení a uchování životního prostředí obyvatelstva je 

hygienicky prováděný odsun odpadních produktů. Mezi nejvýznamnější odpady patří 

odpadní produkty unášené odpadní vodou. V dnešní době likvidace tekutých odpadů 

pomocí soustavného stokového systému, a čistírny odpadních vod má stále větší význam. 

Správný návrh a bezporuchový provoz těchto zařízení je jedním ze základních parametrů, 

které vytvářejí životní prostředí v dané oblasti. Odvodnění dané oblasti představuje 

technicky a ekonomicky optimálně navržený a provozovaný systém, který tvoří stoková 

síť, čistírna odpadních vod a recipient, jež jsou ve vzájemné vazbě, při zajištění maximální 

ochrany respektive zachování kvality vody v recipientu [3]. 

Vám předkládaná bakalářské práce navrhuje koncepci odkanalizování městské části 

Karviná 3. Práce je sestavena z teoretické a praktické části. Teoretická část rozkrývá 

problematiku odpadních vod, stokování a jejího teoretického návrhu. Praktická část se 

zabývá samotným grafickým řešením stokové sítě v programu Autocad a Winplan a tvoří 

tak výkresovou dokumentaci. Jako podklad pro návrh sloužil situační výkres, zadaný 

vedoucím bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Zdeňka Tomanová: Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 3 

2 

 

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH    

POMĚRŮ 

Sledovaná oblast Karviné 3 je zastavěnou městskou oblastí v Darkově (místní části 

Karviné). Karviná je statutární město Moravskoslezského kraje s počtem obyvatel 64 251 

(r. 2008), leží v nadmořské výšce 221 m, o zeměpisné šířce 49° 51′ severní šířky a 

zeměpisné délce 18° 32′ východní délky [5]. 

 

Město je členěno na 6 katastrálních území: 

- Karviná-město (místní části Karviná 1-Fryštát, Karviná 8-Hranice, Karviná 7-

Mizerov a Karviná 6-Nové Město) 

- Karviná-Doly (místní část Karviná 2 - Doly) 

- Darkov (místní část Karviná 3 - Lázně Darkov) 

- Ráj (místní část Karviná 4 - Ráj) 

- Staré Město u Karviné (místní část Karviná 5 - Staré Město) 

- Louky nad Olší (místní část Karviné) 

                             
     Obr. 2.1 Letecký snímek zájmového území [4]           Obr. 2.2 Mapa zájmového území[4]   

 

Typizovaným územím protéká Karvinský potok, který následně ústí do řeky Olše. 
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Hydrologické údaje řeky Olše: 

Hydrologické pořadí : 2-03-03-001 

Délka toku: 99  km 

Plocha povodí: 1118 km2 

Průměrný průtok: 13,7 m3/s 

Pramen: Slezské Beskydy, Polsko 

Ústí: Odry u Bohumína, v 195 m nadmořské výšky [5] 

 

Hydrologické údaje Karvinského potoka: 

Hydrologické pořadí: 2-03-03-067 

Plocha povodí : 20,5 km2 

Srážky : 682 mm 

3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMU 

V zájmovém území je v současné době nakládání s odpadními vodami řešeno 

zejména pomocí žump a septiků. Daná situace je velmi složitá, jelikož je nutno cca jednou 

za měsíc zařízení vyvážet technickými službami. Dále je nutno podotknout, že jsou 

v současné době patrné výusti kanalizačních přípojek přímo do Karvinského potoka, což 

není zrovna v souladu s ochrannou životního prostředí a trvale udržitelným 

rozvojem.V části zájmového území se vyskytuje stávající kanalizace, která je v současné 

době nevyhovující z důvodu kapacity, jejího stáří a poruchy betonového potrubí (koroze 

betonu). 

 

4. PRINCIPY ŘEŠENÍ (legislativní, technické) 

4. 1 Účel stokování  

Kanalizace představuje soubor zařízení, umožňujících neškodné odvádění 

dešťových, splaškových a průmyslových odpadních vod z urbanizovaného území, závodů, 

letišť, komunikací apod. a jejich vyčištění na takovou míru, aby byla dodržena 

hospodářská hodnota vodních toků pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zásobování 

průmyslu užitkovou vodou a možnost rekreace. Pod pojmem kanalizace bývá často 
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nepřesně míněna kanalizační síť. Obor zahrnující navrhování, stavbu a provoz stokových 

sítí a objektů na nich je stokování. Navrhování, stavba a provoz objektů k čištění 

odpadních vod je obsahem oboru čištění odpadních vod [3]. 

4.2 Odpadní vody 

Za odpadní vody se považují vody použité v sídlištích, obcích, domech, závodech, ve 

zdravotnických zařízeních a jiných objektech  či zařízeních, pokud po použití mají 

změněnou jakost (složení příp. teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou 

ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jiné vody jsou srážkové, pokud byly 

po dopadu na zemský povrch znečištěny, ale i např. kondenzáty ze zplyňování pevných 

paliv. Znakem odpadních vod vzniklých použitím pitné nebo užitkové vody je především 

okolnost, že jde o vody, které v důsledku použití mají změněnou jakost, kdežto u jiných 

vod je to takový stupeň znečištění, který by mohl ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod [3]. 

Odpadními vodami jsou: 

- všechny druhy vod odváděné stokovou sítí (ať se tam dostaly jakkoli); 

- odčerpávané vody podzemní z hydraulické ochrany u rafinérií, skladů ropných 

látek, odkališť z rudných, energetických nebo chemických výrob, průzkumů 

těžební činnosti; 

- vody z drenážních systémů jako součásti zařízení k odvodnění pozemních staveb; 

- vody jakkoli znečištěné z výrobního provozu příp. v důsledku vlhkosti suroviny; 

- tekuté odpady (např. kejda) [3]. 

 

Látky, kterým má být před vniknutím do veřejné stokové sítě zabráněno: 

- radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů 

stokové sítě, popř. obyvatelstva, nebo způsobující nadměrný zápach; 

- narušující materiál stokové sítě a čistírny odpadních vod (např. vody s vysokým 

obsahem síranů, vody kyselé, příp. s vysokou teplotou); 

- způsobující závady nebo poruchy při průtoku stokovou sítí nebo ohrožující provoz 

ČOV (lehce sedimentující, nabalující se); 

- hořlavé, výbušné, popř. látky, které se  po smísení se vzduchem nebo s vodou tvoří 

výbušné, dusivé nebo otravné směsi; 
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- jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, jež se mohou v kanalizační 

síti vyskytnout, vyvíjejí látky jedovaté; 

- pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny; 

- soli, použité k zimní údržbě komunikací v množství  přesahující za toto období 300 

mg.l-1 uliční nečistoty přesahující 200 mg.l-1, ropu a ropné látky přesahující  5 mg.l-

1 u systému odvodnění bez ČOV, 20 mg.l-1 u systému odvodnění ukončených ČOV 

[3]. 

Veřejné kanalizace jsou určeny k hromadnému odvodnění popř. i zneškodnění 

odpadních vod z obcí, měst a sídlištˇ. Protože vypouštění odpadních vod do recipientů je 

„nakládání s vodami“, je třeba povolení vodohospodářského orgánu a řídí se ukazateli 

přípustného stupně znečištění recipientu, jež jsou dány nařízením vlády ČR č. 171/1992 

Sb. a novelizací č. 185/1996 Sb. Provoz veřejné kanalizace se řídí „Kanalizačním řádem“. 

Ten mimo jiné stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění vod vypouštěných jednotlivými 

producenty do veřejné kanalizace, příp. nejvyšší přípustné množství těchto vod, seznam 

látek, které nejsou odpadními vodami a vniknutí těchto látek do veřejné kanalizace musí 

být zabráněno, popř. další podmínky. Nejvyšší přípustná míra znečištění  vod 

vypouštěných do veřejné kanalizace se v kanalizačním řádu stanoví podle doporučených 

hodnot, které vycházejí z hodnot ukazatelů vládního nařízení č. 171/1992 Sb. Do stokové 

sítě se nesmí vypouštět látky, které nejsou zařazeny mezi odpadní vody, respektive 

odpadní vody, které nevyhovují kritickým hodnotám kanalizačního řádu stokové sítě, 

případně ČOV [3]. 

4.3 Druhy odpadních vod 

V souvislosti s řešením stokové sítě se na odvodněném urbanizovaném území mohou 

vyskytnout podle původu a způsobu znečištění tyto skupiny odpadních vod: 

splaškové odpadní vody - obsahující zbytky jídel z mytí nadobí, záchodové odpadní 

vody a nečistoty z mytí a praní. Jsou to odpadní vody z kuchyní, koupelen, prádelen, WC, 

technické občanské vybavenosti, ze závodních kuchyní a jídelen a z hygienických zařízení 

zavodů apod. Nečistoty jsou hrubě dispergované, jemně rozptýlené, koloidní a rozpuštěné. 

Povaha těchto látek je z velké části organická. Odtoky těchto vod jsou charakterizovány 

hodinovou, denní ale i sezónní nerovnoměrností.  

dešťové odpadní vody - jsou vody ze všech druhů atmosférických srážek, spadlých 

na povrch území (včetně vod z tání sněhu), které po povrchu území odtékají do stok. Tyto 
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vody průchodem ovzduší, ale případně hlavně následným oplachem terénu získávají 

anorganické i organické znečištění. Toto znečištění hlavně na začátku deště dosahuje až 

úrovně znečištění splašků [3]. 

Dešťové vody po styku s povrchem mohou být – znečištěné (odtékají-li ze 

znečištěných povrchů silničních komunikací); průmyslových a zemědělských areálů (po 

celou dobu oplachu těchto lokalit) a neznečištěné (obecně odtoky z neznečištěných 

povrchů, tj. střech, silničních komunikací s nízkou hustotou provozu, pěších zón, zahrad, 

parků). Sem lze také zařadit dešťové vody znečištěné z průmyslových závodů a 

zemědělských lokalit po  skončení jejich oplachu a po výplachu stok. 

Znečištěné dešťové odpadní vody mají být odváděny stokami jednotné soustavy 

nebo stokami oddílné dešťové soustavy, popř. čištěny. Neznečištěné dešťové vody se 

doporučuje v maximální míře vsakovat, případně odvádět samostatnými stokami oddílné 

dešťové soustavy rovnou do recipientu. Uvažujeme-li v bilanci průměrný roční úhrn srážek 

500 mm, z nich 35% odteče, tj. 175 mm.rok-1  [3].  

průmyslové odpadní vod - jsou vody, které byly použity při výrobním procesu 

v průmyslových závodech (v technologických provozech, i vody chladící), ale i menších 

provozovnách, a které jsou ze závodu vypouštěny. Patří sem i vody ze zemědělských 

závodu a objektů. Druh znečištění a povaha znečišťujících látek může být různá. Odpadní 

vody jsou buď znečištěny látkami, jež mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace, a 

umožňují společné čištění se splašky (městské odpadní vody), nebo musí být před 

vypouštěním do veřejné kanalizace v závodě předčištěny. Nerovnoměrnost odtoku těchto 

vod je dána směnností závodu, pracovním cyklem v zemědělství apod. 

infekční vody - jsou vody z infekčních oddělení nemocnic, TBC sanatorií, 

mikrobiologických laboratoří, výroben očkovacích látek z infikovaných zvířat, 

z přidružených provozů. Infekční vody obsahují, nebo mohou obsahovat choroboplodné 

zárodky zvlášť nebezpečné povahy nebo škodlivé zárodky, které by soustavně odpadaly ve 

velkém množství. Infekční vody musí být před vypouštěním do stokové sítě hygienicky 

zabezpečeny tak, že jsou choroboplodné zárodky zničeny a do stokové sítě jako infekční 

vody nepřícházejí, nebo jsou infekční vody likvidovány samostatně v místě vzniku. Zásady 

pro odvádění odpadních vod ze zdravotnických zařízení  uvádí ČSN 756406 [3]. 

 oplachové vody -  jsou vody použité k čištění komunikací, chodníků, parkovišť a 

dalších zpevněných ploch. Jsou znečištěny jako dešťové odpadní vody. Jako druh 
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odpadních vod se vyskytují, ale při dimenzování stokové sítě a ČOV se neuplatní, neboť 

intenzity skrápění zdaleka nedosáhnou intenzit deště. 

ostatní odpadní vody -  jsou odpadní vody, které nelze zařadit do některé 

z uvedených skupin, nebo které se do stokové sítě dostaly za nepředvídaných okolností. 

Neznečištěné vody (chladící, kondenzované, podzemní, pramenité, také neznečištěné vody 

dešťové) nejsou odpadními vodami, pokud nejsou odváděny stokovou sítí. Doporučuje se 

je vsakovat nebo samostatně odvádět do recipientu, aniž by zatěžovaly systém odvodnění 

(síť a ČOV). Pokud se již dostanou do stok, s vyjímkou neznečištěných vod dešťových, 

mluvíme o odpadních vodách balastních. Balastními vodami se rozumí vody (zejména 

podzemní), které se dostaly do stokové sítě v důsledku její netěsnosti nebo jiným 

způsobem a jejichž přítomnost v stokové síti není žádoucí [3]. 

4.4 Soustavy a systémy stok 

Stoková síť je soustava stok a objektů na nich (např. vstupních šachet, odlehčovacích 

komor, uličních vpustí, dešťových nádrží) určených k zachycování a odvádění odpadních 

vod z daného území. 

Soustavy stok 

Stokové soustavy existují tři: 

1)  soustava jednotná 

2)  soustava oddílná 

3) soustava modifikovaná 

4.4.1. Jednotná soustava stok 

V jednotné soustavě se dopravují všechny druhy odpadní vody v jedné stokové síti, 

směšují se. Tato zásada přináší řadu hospodářských i technických výhod, ale nese s sebou i 

mnohé nevýhody, zejména z hygienického hlediska. Vzhledem k tomu, že stokovou sítí se 

dopravují splaškové vody, je nutné zatrubnění stok. 

Jednotná stoková soustava má zásadní nevýhodu v existenci odlehčovacích komor, 

které vytvářejí přímou spojitost mezi stokovou sítí a recipientem. Jednotná stoková síť by 

měla být navržena na průtok, který je součtem všech druhů odpadních vod. Mezi 

odpadními vodami jsou vody takové, které mají stálý průtok s minimálními výkyvy, např. 

splašky a naopak vody, které mají velkou nerovnoměrnost, např. dešťové vody. Ačkoliv 

celkové roční množství splašků převyšuje množství dešťových vod za stejné období, je 

výpočtový průtok dešťových vod tak velký, že výpočtové průtoky ostatních druhů 
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odpadních vod je možno až na vyjímky pro dimenzování jednotné stokové soustavy 

zanedbat. Tam, kde největší bezdeštný průtok přesahuje 10% návrhového průtoku 

dešťových  vod, se stoky dimenzují na celkový největší průtok všech odváděných 

odpadních vod [3]. 

Dešťový příval se vyskytne občas, ale řádově převyšuje průtoky všech ostatních 

druhů odpadních vod. Kdybychom chtěli všechnu vodu z dešťového přívalu soustředit do 

nejnižšího místa stokové sítě, bylo by nutno dimenzovat stoky nehospodárných rozměrů. 

Tyto stoky by byly po celý rok prázdné, pouze několik hodin v roce by byly naplněny 

vodou z dešťového přívalu. Proto se navrhují na jednotné stokové soustavě odlehčovací 

komory (slouží k odlehčení směsi splaškových a dešťových odpadních vod). 

Odlehčovací komory jsou konstruovány tak, aby při vzrůstajícím průtoku vlivem 

deště došlo při určitém průtoku k přepadání vody do odlehčovací stoky a odtud do 

recipientu nebo do dešťové nádrže. Nevýhoda odlehčovací komory spočívá v tom, že i při 

velmi vysokém naředění splaškových vod vodami dešťovými, dochází k zanášení 

čerstvého fekálního znečištění do recipientu. V recipientu mohou způsobovat potíže a 

zahnívat. Lavice usazeného kalu z odlehčovacích stok, zákal a přísun organických látek 

může nepříznivě ovlivnit samočistící procesy a kyslíkovou bilanci. Vzlínané a plovoucí 

látky způsobují estetické závady tím, že ulpívají na floře na břehu koryt recipientů. Za 

odlehčovací komorou pak pokračuje stoka směrem k čistírně již zmenšeným profilem [3]. 

Obdobného vlivu na snížení profilu směrem k ČOV jako za odlehčovací komoru lze 

dosáhnout zařazením retenční dešťové nádrže. Ty slouží pouze pro vyrovnání odtoku, kdy 

maximální přítok do sledovaného příčného profilu je větší než navržený odtok. 

Nežádoucí kvalitativní důsledky odlehčovacích komor lze odstranit vybudováním 

dešťové nádrže průtočné, záchytné nebo usazovací. Způsob dopravy odpadních vod v 

jednotné soustavě je převážně gravitační, přečerpávání je nevhodné. ČOV je hydraulicky 

zatěžována ve velkém rozsahu, tj. od bezdeštného množství minima Qmin až Qmaxdešť. [3]. 

Při řešení odvodňování rozsáhlých urbanizovaných celků je koncepce jednotné stokové 

soustavy  použitelná jen s odlehčovacími komorami o vysoké přelivné hraně, s maximální 

ochranou kvality vody v recipientu prováděnou řazením dešťových nádrží příslušného 

funkčního významu. Současně s ohledem na nárazově velké objemy těchto nádrží  je 

vedena snaha o maximální využití územní retence (např. technické úpravy terénu, 

vsakování apod.) za účelem minimalizace odtoků povrchových vod [3]. 
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4.4.2. Oddílná soustava stok 

V oddílné soustavě se různé druhy odpadní vody navzájem nesměšují, ale některé 

druhy vod nebo některé skupiny druhů odpadních vod se odvádějí samostatně.  V důsledku 

toho v ulici vedou dvě nebo více stok a každá  je určena pro jiné odpadní vody. Jednotlivé 

druhy odpadních vod se seskupují  podle toho, jak je nutné, možné nebo účelné je 

samostatně nebo ve směsi mechanicky, biologicky případně chemicky čistit. V městském 

odvodnění bude zpravidla navržena oddílná soustava splašková a oddílná soustava 

dešťová, v závodech případně ještě oddílná soustava průmyslová [3]. 

  

Splašková oddílná soustava 

Stoky musí být zatrubněny. S ohledem na relativně rovnoměrné malé průtoky budou 

k odvodnění stačit stoky malých průřezů. Pro umožnění odvodnění běžně podsklepených 

objektů budou ale ve stejných hloubkách jako stoky jednotné soustavy. Odpadá možnost 

kontaminace vody v recipientu fekálním znečištěním ze splaškových vod, odpadá 

nebezpečí zatopení podzemních prostor zpětným vzdutím domovními přípojkami. ČOV je 

hydraulicky zatěžována v rozsahu minima Qmin a maxima splaškových vod Qmaxh. Je-li 

oddílná splašková soustava navrhována v oblasti centralizované zástavby, ve svažitém 

terénu, s hluboko zaklesnutou hladinou podzemní vody, v příznivých geologických 

podmínkách pro zemní práce, stoky lze navrhnout  v příznivých sklonech, pak způsob 

dopravy splaškových vod se předpokládá gravitační, nebo pouze ojediněle přečerpávání ve 

stokové síti nebo do ČOV. 

V zástavbě rozptýlené, v rovinatém terénu, je-li hladina podzemní vody mělko pod 

terénem, jsou-li geologické podmínky nepříznivé (např. skála, tekuté písky apod.), je-li 

třeba provádět úzké výkopy (inž. sítě, zástavba, stabilní komunikace, nedostatek prostoru 

pro šachty apod.), v ochranném pásmu vodního zdroje, v případě občanského odtoku 

splaškových vod (sezonní rekreační zařízení, autokempy apod.), bodové přečerpávání 

z titulu rovinatého terénu a potřebného sklonu stok by bylo časté a po malých úsecích stok, 

se navrhují zvláštní způsoby odkanalizování, tzv. podtlaková kanalizace nebo tlaková 

kanalizace [3]. 
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Dešťová oddílná soustava 

Stoky mohou být zatrubněny, nebo tvořeny z povrchových rigolů. Odvádějí 

přívalové vody a profily zatrubněných stok budou zpravidla stejné jako profily jednotné 

soustavy, budou však mělčeji uloženy. Hloubka uložení bude taková, aby bylo možno 

napojit uliční vpusti. Minimální hloubka nad vnější konstrukcí stoky má být 1,0 m, pokud 

statické nebo jíné důvody si nevynutí hloubku větší. Oddílné soustavy se v minulosti 

navrhovaly i v okrajových lokalitách sídlišť velkých měst. Ne zcela správně za 

předpokladu, že dešťové vody jsou vodami čistými. Není podstatného rozdílu ve znečištění 

vyjádřeném BSK5 a suspendovanými látkami mezi splašky a oplachovými vodami 

z městského povrchu. Proto je nutno před zaústěním do vodního toku tyto dešťové vody 

z rozsáhlých odvodňovaných ploch čistit [3]. 

Za účelem úspory velikosti profilu je možné aplikovat v síti retenční nádrže. 

V případě malé kapacity recipientu lze navrhnout retenční nádrž před vyústěním do 

recipientu. Za účelem čištění dešťových vod lze aplikovat všechny typy čistících 

dešťových nádrží, nejčastěji dešťové nádrže usazovací, příp. jejich kombinace. Problém 

komplikuje nakládání se zachycenými hmotami z dešťových nádrží. Dešťová oddílná  

soustava může být navržena také jako soustava povrchových rigolů, tvořených z tvárnic 

(polokruhů, příp. s nastavenými deskami, parabol apod.). Při křížení ulic je možné použít 

propustky, žlaby překryté mříží, mělkou prohlubní o velkém poloměru apod.  Tento 

způsob odvodnění lze aplikovat při výstavbě malých sídel, kde po budování trubní 

splaškové stokové sítě bude následovat realizace odvodnění povrchovými rigoly a potom 

konečná úprava komunikací. Čištění povrchových vod v dešťových nádržích by bylo 

neekonomické, proto z rigolů budou odpadní vody svedeny do recipientu přes horské 

vpusti případně lapáky splavenin, kde se v sedimentačních prostorech těchto objektů 

zachytí hlavní podíl suspendovaných látek před výustí do recipientu, příp. přes lapače 

ropných látek z parkovacích ploch apod. Způsob dopravy dešťových vod se navrhuje 

pouze gravitačně [3]. 

4.4.3 Modifikace stokových soustav 

Volba stokové soustavy není jednoznačně řešitelný problém. Při rozhodování je 

nutné zvážit celou škálu ekologických a ekonomických faktorů a souvislostí. Např. 

rozhodnutí o koncepci odvodnění jednotnou stokovou soustavou neznamená, že musí být 

striktně navržena v celém odvodňovacím území, když z mnoha důvodů je výhodnější části 
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města za přirozenou rozvodnicí odvodňovat soustavou oddílnou. Pak mluvíme o soustavě 

kombinované. V zahraničí bývá tato soustava nazývána polooddílná. Princip spočívá 

v tom, že splaškové vody jsou odváděny hluboko uloženými stokami, dešťové vody mělce 

uloženým potrubím, viz obr.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Šachta polooddílné soustavy 

Při přívalu nejvíce znečištěné dešťové vody na začátku deště se prázdní spojovacím 

potrubím ze dna dešťových stok v šachtách do stok splaškových. Po jejich zahlcení nad 

úroveň dna dešťových stok dochází potom také k odtoku vody dešťovými stokami přímo 

do recipientu. Největší znečištění z oplachu terénu na začátku deště a z výplachu 

dešťových stok je svedeno splaškovými stokami (za deště pod tlakem) do ČOV, do 

recipientu je odváděna již relativně čistá dešťová voda [3]. 

Jinou modifikaci tzv. poloodílné soustavy aplikujeme u nás, hlavně k odvodnění 

menších obcí. Princip je ten, že stokami pro dešťové vody jsou odváděny jen vody 

neznečištěné, tzn. ze střech, neprašných vozovek, chodníků, komunikací s nepatrným 

dopravním provozem apod., nejčastěji přímo bez čištění do recipientu. Dešťové vody 

z ostatních, znečištěných ploch, např. z komunikací s hustým dopravním provozem, 

znečištěných dvorů, ploch s rampami pro zásobování apod., jsou odváděny společně se 

splaškovými vodami do ČOV. Tím ze splaškové stoky oddílné soustavy, dimenzované na 

Qmax +100%, se stane stoka jednotné soustavy, dimenzovaná na přívalové množství deště, 

případně na součet maxim splaškových a dešťových vod. Z toho důvodu tato „splašková 
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stoka“, ve skutečnosti stoka jednotné soustavy, má zpravidla pouze o jednu třídu větší 

profil, než by byl ve stejném místě odpovídající profil stok při návrhu klasické splaškové 

oddílné soustavy. Na této stoce se však nenavrhují oddělovací komory. Do splaškových 

stok modifikované soustavy se příp. přečerpávají znečištěné vody z dešťových nádrží [3]. 

4.5 Systémy stokových sítí 

Systematické uspořádání stok za účelem odvedení odpadních vod a jejich soustředění 

do nejnižšího místa, čistírny odpadních vod, musí být provedeno s ohledem na konfiguraci 

terénu, na způsob zástavby a dispozici recipientu, případně další podmínky. Systém stok je 

výsledkem návrhu tvaru stokové sítě v konkrétním území. Obecně platí, že stoky jsou 

navrženy tak, aby jimi byly odpadní vody nejvýhodnější trasou dopraveny do ČOV. Přitom 

se respektují sklony stok takové, aby se stoky nezanášely, nebo aby případně nutné čištění 

bylo omezené na minimální rozsah úseků stok, nebo naopak aby nebyly velké sklony stok 

navrhovány v dlouhé trati ve spádnici terénu tam, kde by byly soustavně dosahovány velké 

rychlosti, až překračovány dovolené rychlosti ve stokách [3]. 

V zásadě jsou systémy stok 4 a to: 

a) radiální; 

b) větevný; 

c) úchytný podle tvaru uspořádání stok; 

d) pásmový, který vyjadřuje řešení výškového uspořádání stok v konkrétních 

podmínkách. 

 
Obr. 4.2 Systémy uspořádání stokových sítí a) radiální b) větevný c) úchytný  d) pásmový 

Radiální systém, obr. 4.2a, se používá při odvodnění kotlin. Stoky se paprskovitě sbíhají     

v nejnižším místě kotliny, odtud je odpadní voda odváděna gravitačně nebo 

přečerpáváním. 
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Větevný systém, obr. 4.2b, je vhodný v členitém terénu. Stoky vedou pokud možno 

nejkratším směrem a nejvýhodnějším sklonem k nejnižšímu bodu soustředění odpadních 

vod. 

Úchytný systém, obr. 4.2c, se používá v dlouhých táhlých údolích. Úchytná stoka 

v komunikaci podél vodního toku přejímá postupně odpadní vody z jednotlivých sběračů. 

Zmenšení dimenzí úchytné stoky (snížení nákladů) jednotné soustavy stok lze dosáhnout 

zřízením odlehčovací komory. 

Pásmový systém, obr. 4.2d, vznikne při návrhu několika výškových pásem stok. 

V jednotlivých pásmech může být systém stok radiální, větevný či úchytný. Rozdělení 

odvodňované oblasti na výšková pásma je výhodné tam, kde je nutno počítat s umělým 

zdvihem odpadních vod, aby mohly být zaústěny do recipientu a aby čerpané množství 

bylo minimální. Z nejvyššího pásma jednotné soustavy je možné odvést do ČOV, případně 

recipientu, gravitačně veškeré druhy odpadních vod za každého stavu hladiny v recipientu. 

Středních pásem jednotné soustavy může být několik, s ohledem na úroveň území a 

podzemních částí budov je nutné přečerpávat jen některé odpadní vody (případně se 

navrhne oddílná soustava, pak se musí přečerpávat pouze splašky). Z nejnižšího pásma (jde 

zpravidla o zástavbu v inundačním území vodoteče) je nutné bez ohledu na navrženou 

soustavu veškeré odpadní vody přečerpávat [3]. 

4.6 Objekty na stokové síti 

4.6.1 Vstupní šachty 

navrhují se tam (pokud není navržen jiný objekt splňující stejnou funkci), kde se: 

- mění směr přímých úseků trubních stok 

- mění se sklon stoky 

- mění příčný profil stoky 

- konce stokových sítí 

- spojují dvě nebo více stok 

- rozdělují dlouhé přímé úseky jejich vzájemná vzdálenost se určuje: 

a) neprůlezné stoky – 60m 

b) průlezné stoky (- kruhové profily nad DN 800 mm; ostatní nekruhové prizmatické   

průřezy min. výšky 800 mm a min. šířky 600 mm) - 60 m. 
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c) průchozí stoky (-min. výška nad 1500 mm až 100 m a více, dáno možnostmi 

čištění) budované ve výkopu 200 m [1]. 

 

Výškové napojení stok je plynulé (dno do dna). Vedlejší připojované stoky se 

napojují s převýšením do hladiny průměrného denního průtoku v hlavní stoce. Na dno 

šachty se umisťuje žlábek, který napomáhá hydraulicky plynulému přechodu při změně 

směru a profilu. V místě napojení stok či v místě směrového lomu nesmít být mezi směrem 

přítoku a odtoku úhel menší než 90˚, s vyjímkou spadišť [1]. 

 

 
Obr. 4.3 Vstupní šachta 

 

 

Části vstupních šache jsou podrobně nakresleny v obr. 4.3: 

� Vstupní část (tzv. komín) tvoří: 

(1) kruhové prefabrikáty, (2) přechodový prefabrikovaný díl, (3) vyrovnávací věnec, (4) 

litinový poklop. 

Pozn. Pokud je vstupní část vyšší než 10 m, řeší se vstup individuálně (např. točité 

schodiště). 
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� Manipulační část (5) 

- kruhový – minimální půdorysný rozměr je 1000 mm 

- obdélníkový – půdorysně min. 800 x 1000 mm 

� Monolitický základ (6) 

4.6.2 Spojné šachty 

Soutok se provádí ve: 

o Vstupních (spojných) šachtách (viz. obr.4.4); kruhového půdorysu a to při 

spojování stok do   průměru DN 400. 

o Spojných komorách; a to při spojování stok DN 500 a větších (u nekruhových 

stok při min. šířce 600 mm). Rozdíl oproti spojným šachtám tvoří monolit nejen základ 

objektu, ale i části šachty nad úrovní stropu stoky. 

    
Obr. 4.4 Spojné objekty 

 

Ve dně je provedeno žlábkovité spojení jednotlivých stok, které musí být provedeno 

tangenciálně na směr hlavní stoky, tzn. úhel < 90˚. Hydraulicky a mechanicky 

nejnamáhanější místa se doporučuje vyzdít z opracovaných (nejlépe žulových) kamenů [1]. 

4.6.3 Lomové šachty 

Změny směru stoky se provádí: 

� U neprůlezných stok kruhovým obloukem v šachtě, popř. ve spadišti. Poloměr 

oblouků žlábku v šachtě při změně směru nebo při napojení stok musí být > 0,75D. V 

místě spojení stok a v místě směrového lomu musí být úhel < 90˚, s vyjímkou spadišť. 
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� U průlezných a průchozích stok se změna směru provádí obloukem. Poloměr 

oblouku je min. desetinásobek šířky stoky, menší pouze se souhlasem provozovatele. 

Vstupní šachta se pak umisťuje na začátek a na konec oblouku [1]. 

4.6.4 Spadiště 

Spadiště jsou objekty, jejichž účelem je překonat stupněm velký sklon, při kterém by 

ve stoce při návrhovém průtoku byly přesahovány maximální povolené rychlosti (viz. obr. 

4.5). Sklon stok mezi spadiště volíme takový, aby bylo dosaženo maximální rychlosti 

povolené pro daný materiál stoky. Maximální povolené výšky spadiště jsou 4 m pro DN 

250 – 400, respektive 3 m pro DN 450-600. Část šachty i dno spadiště, vystavené nárazu 

přívalové vody, musí být opatřeny pevným a odolným obkladem. K odvádění bezdeštného 

odtoku splaškových odpadních vod je spadiště opatřeno samostatnou vertikální troubou 

světlosti minimálně Js 200 vyústěnou u dna spadiště. Za větších průtoku, kdy již tato 

trouba nestačí k odvedení celého množství odpadních vod, přepadá voda z dané výšky na 

dno spadiště. 

Stupadla se osazují mimo paprsek dopadající vody. Situačně mohou být spádiště umístěna 

v přímém směru i v lomu pod úhlem 90˚. Pro překonání většího výškového rozdílu je 

nutno vybudovat několik spadišť nebo navrhnout jiné konstrukce. Je třeba zajistit uklidnění 

provzdušněné směsi a odvedení vyloučeného vzduchu [1]. 

 
Obr. 4.5 Spadiště 
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4.6.5 Shybka 

Shybky jsou objekty na stokové síti sloužící k převedení odpadních vod pod 

překážkami (jinými stokami, vodními toky, zářezy, komunikace atd.) v těch případech, kdy 

niveleta stoky je ve stejné úrovni jako překážka a nelze ji snížit tak, aby odpadní vody 

protékaly pod překážkou samospádem s volnou hladinou (viz. obr. 4.6) [1]. 

 

Kanalizační shybky dělíme z hydraulického hlediska: 

� shybky úplné, leží-li strop shybky pode dnem přítokové a odtokové stoky 

� shybky neúplné, leží-li strop shybky nade dnem přítokové a odtokové stoky 

 

Podle počtu ramen členíme shybky na: 

� shybky jednoramenné 

� shybky víceramenné 

Víceramenné shybky se navrhují tam, kde přítok silně kolísá, např. na stokové síti jednotné 

soustavy je jedna větev shybky určena pro převedení bezdeštného průtoku a další větev 

(nebo větve) jsou v provozu za maximálního průtoku. Jednoramenné shybky je možné 

navrhovat při velmi rovnoměrném přítoku odpadních vod ke shybce, nebo tam, kde je na 

jednotné stokové soustavě možnost ještě před shybkou přívalové vody oddělit [1].  

Materiál pro trubní část shybky (sestupné rameno, spojovací část a vzestupné rameno) je 

možno použít jakýkoliv z materiálů vhodných pro stoky. Minimální profil shybky je DN 

200; velmi důležitý je při návrhu shybky sklon výstupního ramene, který nemá být větší 

než 1:3, doporučuje se 1:5. Rychlost odpadní vody protékající shybkou nemá klesnout při 

průměrném množství odpadních vod (Q24) pod hodnotu 0,75 m.s-1. Na vtoku (horní zhlaví) 

a na výtoku (dolní zhlaví) ze shybky se budují objekty, které slouží k revizi a čištění 

jednotlivých větví shybky [1]. 
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Obr. 4.6 Shybka 

 

4.7 Materiál stokových sítí 

Materiál stok se volí podle účelu a plánované životnosti díla. Požadované vlastnosti 

materiálů stokových sítí jsou: 

- vodotěsnost 

- bezpečná odolnost proti: 

 a) mechanickým vlivům 

 b) chemickým vlivům 

 c) biologickým vlivů 

 d) vlivům dopravované odpadní vody 

 e) agresivnímu působení okolního prostředí 

 f) namáhání stok 

- má umožnit bezpečné a účinné čištění stok 

Na potrubí jednotné a oddílné stokové soustavy se používají trouby podle platných 

norem. Materiály, vyhovující výše uvedeným požadavkům jsou: 

- kamenina 

- beton (doporučuje se pro dešťové stoky) 

- železobeton 

- polymerbeton 

- čedič 

- sklolaminát 

- šedá  litina 

- tvárná litina 
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- plasty 

- vláknocement 

- případně kombinace výše uvedených. 

Stoky mohou být trubní, monolitické (betonové na místě nebo zděné), případně ze 

stavebních dílců z různých výše uvedených materiálů – zděné z kanalizačních cihel na 

cementovou maltu, z monolitického betonu nebo železobetonu. Na zvýšení odolnosti proti 

obrusu a chemickým účinkům odpadních vod je možné vnitřní líc zděné nebo betonované 

stoky opatřit úplným nebo částečným obložením (vyzdívkou, výstelkou, povlakem apod.). 

Na obložení se používá kamenina, tavený čedič, odolný a houževnatý kámen, sklolaminát 

(ne vinutý), plasty a podobné materiály. Při obkládání je třeba použít odolné pojivo 

obkladů a spar a takovou technologii, aby nedošlo k odlupování [1].  

4.7.1 Kamenina 

Kameninové kanalizační trouby hrdlové se vyrábějí podle ČSN EN 295 (1-3) do DN 

600 (běžně), do DN 1400 po dohodě s výrobcem. Pro chemicky odolné kameninové trouby 

platí ČSN 72 52563. Pro pokládání platí EN 1610 [1]. 

Použití 

Kameninové trouby se používají pro odvádění odpadních vod, jsou oblíbené zejména 

pro své vlastnosti: 

� vysoká životnost (až 100 let); 

� otěruvzdornost (vhodné i pro splaškové odpadní vody s podílem mechanických 

nečistot – písek, popílek, škvára); 

� vysoká mechanická odolnost (proti únavovému zatížení); 

� nepropustnost trub; 

� chemická odolnost (pH 0,4 – 13,4, odolná i jiným agresivním látkám – smáčedla, 

rozpouštědla); 

� nízký hydraulický odpor (díky glazuře nedochází k ulpívání nečistot); 

� suroviny přírodní povahy, možnost recyklace, nízká energetická náročnost [1]. 
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4.7.2 Litina 

Materiál, vlastnosti 

Tvárná litina je prakticky nástupkyní klasické šedé litiny. Zatímco v šedé litině se 

grafit vyskytuje ve formě lamel, v tvárné litině je ve shlucích kulovitého tvaru. 

Vykrystalizování grafitu ve tvaru kuliček se dosahuje přidáním určitého množství hořčíku 

do prvotřídní základní litiny. Tím jsou odstraněny možné čáry šíření lomu [1]. 

Nejdůležitější vlastnosti litiny jsou: 

� odolnost proti korozi 

� formovatelnost 

� odolnost proti otěru 

�  schopnost tlumit chvění – pevnost v tahu 

� odolnost proti nárazům 

� prodloužení životnosti 

� vysoká mez průtažnosti 

Použití 

Kanalizační systém z tvárné litiny je zcela vodotěsný. Používá se pro odvádění: 

� odpadů z domácností, průmyslových odpadních vod 

� gravitační i tlakové kanalizace 

� zejména kde je požadována [1]. 

4.7.3 Plasty 

Materiál 

� PE HD (vysokohustotní polyetylén, dnes dva soupeřící typy, PE 80 a PE 100) – 

tlakové trubky pro všeobecné použití, korugované trubky pro kanalizace; 

� neměkčené PVC (též tvrdé PVC, U-PVC) trubky a tvarovky pro podzemní 

kanalizaci, pro pitnou vodu a řadu dalších aplikací; 

� PP (polypropylénové) trubky a tvarovky pro vnější i vnitřní kanalizaci odolnou 

proti horké vodě [1]. 



Ing. Zdeňka Tomanová: Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 3 

21 

 

 

Vlastnosti, použití 

Něměkčené PVC – vnější kanalizace, trubky a tvarovky vhodné pro odvod odpadních vod 

v rozsahu pH 2-12 do teploty media 60˚C (DN 100-200) resp. 40˚C (DN 250-500). 

Materiál je klasifikován jako nesnadno hořlavý dle ČSN 730823. 

Polypropylén (PP) – vnější i vnitřní kanalizace, odolný proti vysokým teplotám odpadních 

tekutin. Materiál je dodáván buď jako normálně hořlavý nebo jako trvale těžce zápalný. 

Potrubí a tvarovky vnitřní kanalizace vhodné pro odvod všech druhů odpadních tekutin a 

chemických látek s vyjímkou některých rozpouštědel a ropných látek. 

Vysokohustotní polyethylen (PE-HD) – používá se k odvádění splaškové a povrchové 

vody ze silnic, cest a podobných ploch. Je rezistentní vůči většině rozpouštědel, kyselin, 

zásad a olejů [1]. 
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5. POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A 

ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÉ VARIANTY ŘEŠENÍ 

 

Tato kapitola se zabývá teoretickým návrhem stokové sítě pro oblast Karviná 3. 

V první části je řešen návrh situace, která je v praktické části vykreslena v programu 

Autocad. V druhé části kapitoly je analyzován návrh hydrotechnické situace, taktéž 

vykreslené v programu Autocad a třetí část řeší podélné profily, které jsou vyneseny 

v programu Winplan. 

5. 1 Situace 

Prvním krokem je návržení hlavních a vedlejších stok.  Situace městské části Karviná 

3 obsahuje jednu hlavní stoku, kterou je stoka A. Na ní navazují další, vedlejší stoky, a to: 

A1 v šachtě Š3; A2 v šachtě Š5; A3 v šachtě Š12; A4 v šachtě Š14 a A5 v šachtě Š18. Na 

stoku A1 pak navazují stoky s označením A1.1 a A1.2. Na stoku A2 navazují A2.1, A2.2, 

A2.3, A2.4 a na A2.4 navazuje A2.4a, A2.4b. Délky jednotlivých stok jsou uvedeny v 

následující tabulce 5.1: 

Tab. č. 5.1 Tabulka stok a jejich délek 

Stoka Délka (m) Stoka Délka (m) 

A 873 A2.3 83 

A1 679 A2.4 339 

A1.1 46 A2.4a 119 

A1.2 58 A2.4b 71 

A2 714 A3 54 

A2.1 60 A4 74 

A2.2 34 A5 64 

 

Druhým krokem je vynesení šachet a jejich popis, dále pak určení směru toku. 

Vzdálenost mezi jednotlivými šachtami (staničení) nesmí překročit 50 m. Díky výskytu 

vodního toku na stokové síti byly navrženy v zájmovém území 3 shybky. Jedná se o objekt  

sloužící k převedení odpadních vod pod překážkou. První shybka je navržena na stoce A, 
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druhá na stoce A1 a třetí na stoce A2. V situaci se vyskytuje další návrh pro shybku, ta ale 

pro své komplikované řešení bude dále rozpracována v diplomové práci. 

U stoky A1 bylo navrženo spádiště. Byl tak  překonán stupeň velkého sklonu, při 

kterém by ve stoce při návrhovém průtoku byly přesahovány maximální povolené 

rychlosti. 

 Byla navržena jednotná stoková síť, to znamená, že odpadní vody budou 

směšovány. Odvod odpadních vod bude gravitační. Systém stok  větevný, neboť je vhodný 

v členitém terénu a stoky vedou nejkratším směrem a nejvýhodnějším sklonem k 

nejnižšímu bodu soustředění odpadních vod.  

5.2 Hydrotechnická situace 

Druhou přílohou práce je výkresová dokumentace  hydrotechnické situace. V situaci 

je zakresleno ohraničení  kanalizačního povodí a  jeho rozdělení na jednotlivé kanalizační 

okrsky metodou jednoduchých střech, které se provádí půlením úhlů v šachtách. Okrsky 

jsou pak jednotlivě označeny i s plochou povodí kterou zaujímají. Taktéž jsou zakresleny 

stoky s šachtami a jejich označeními, směry toku a názvy stok s jejími délkami. 

Plocha jednotlivého kanalizačního okrsku nesmí přesáhnout 1 ha. Výkres hydrologické 

situace  zahrnuje kanalizační okrsky o plochách, které jsou uvedeny v tabulce 5.2: 
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Tab. č. 5.2 Tabulka kanalizačních okrsků 

Číslo 

kanal. 

okrsku 

Plocha 

(ha) 

Číslo 

kanal. 

okrsku 

Plocha 

(ha) 

Číslo 

kanal. 

okrsku 

Plocha 

(ha) 

1 0,73 17 0,85 33 0,64 

2 0,90 18 0,75 34 0,83 

3 0,99 19 0,59 35 0,53 

4 0,98 20 0,91 36 0,59 

5 0,54 21 0,17 37 0,46 

6 0,47 22 0,63 38 0,54 

7 0,83 23 0,66 39 0,90 

8 0,71 24 0,70 40 0,36 

9 0,67 25 0,58 41 0,26 

10 0,36 26 0,99 42 0,79 

11 0,96 27 0,38 43 0,61 

12 0,89 28 0,65 44 0,82 

13 0,76 29 0,62 45 0,80 

14 0,63 30 0,95 46 0,85 

15 0,98 31 0,81 ∑ 31,82 

16 0,81 32 0,39 
 

 

5.3 Podélné profily 

Tato část práce byla graficky navržena v programu Winplan na základě staničení 

šachet a terénů a příslušných výškových kót. Stoky budou zatrubněny a velikost 

dimenzovacích profilů je stanovena na základě hodnoty celkového dimenzovacího 

maximálního průtoku QDim. získaného kalkulací (viz. tabulka součtové metody). 

Podrobnější náhled návrhu trub a sklon podélných profilů můžeme získat z výkresové 

dokumentace vytvořené v programu Winplan. 
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Podélné profily jednotlivých stok byly navrženy takto: 

Hlavní stoka A 

V tabulkách je vždy uvedena světlost potrubí, které bylo zvoleno, délka úseku a číslo 

kanalizačního okrsku, kterým potrubí prochází. Rychlost, která je v příslušném úseku 

vykalkulována a sklon. Hloubka výkopu na vstupu znamená hloubku výkopu, který je 

navržen v počátku, kde bude potrubí příslušné světlosti pokládáno a hloubka výkopu 

na výstupu znamená hloubku výkopu, kde potrubí příslušné světlosti končí. 

Tab. č. 5.3 Tabulka podélného profilu stoky A 

Světlost 
potrubí 

DN 

Délka 
úseku(m) 

Číslo 
kanal. 
okrsku 

Rychlost 
(m/s) 

Sklon 
(‰) 

Hloubka 
výkopu 

(vstup)(m) 

Hloubka 
výkopu 

(výstup)(m) 

300 34 1 1,45 5 4,05 3,53 

400 77 2 1,74 5 3,53 3,61 

500 259 3,4,6 2,01 5 3,61 4,07 

600 197 7,9 2,26 5 4,07 4,83 

700 148 11 2,5 5 4,83 4,90 

1000 65 32 3,13 5 4,90 5,65 

1100 94 45,46 3,33 5 5,65 6,10 

∑ 874           

 

Stoka A1 

Tab. č. 5.4 Tabulka podélného profilu stoky A1 

Světlost 
potrubí 

DN 

Délka 
úseku(m) 

Číslo 
kanal. 
okrsku 

Rychlost 
(m/s) 

Sklon 
(‰) 

Hloubka 
výkopu 

(vstup)(m) 

Hloubka 
výkopu 

(výstup)(m) 

300 55 33 1,45 5 2,44 3,47 

400 128 34,35 1,74 5 3,47 3,48 

500 49 36 2,01 5 3,48 4,82 

300 49 37 4,77 44 4,82 6,69 

400 24 39 3,72 44 6,69 6,16 

400 172 39 3,72 44 6,16 4,82 

600 133 41,42,43 2 4 4,82 4,97 

700 118 44 2,21 4 4,97 5,75 

∑ 728           
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Stoka A2 

Tab. č. 5.5 Tabulka podélného profilu stoky A2 

Světlost 
potrubí 

DN 

Délka 
úseku(m) 

Číslo kanal. 
okrsku 

Rychlost 
(m/s) 

Sklon 
(‰) 

Hloubka 
výkopu 

(vstup)(m) 

Hloubka 
výkopu 

(výstup)(m) 

300 44 12 1,45 5 3,27 2,83 

400 80 13 1,74 5 2,83 3,15 

600 46 21 2,26 5 3,15 3,33 

700 228 23,24,25,26 2,5 5 3,33 3,76 

800 316 28,29,31 2,72 5 3,76 5,00 

∑ 714           
 

Vedlejší stoky 

Tab. č. 5.6 Tabulka podélnéhých profilů vedlejších stok 

Stoka 
Světlost 
potrubí 

DN 

Délka 
úseku(m) 

Číslo 
kanal. 
okrsku 

Rychlost 
(m/s) 

Sklon 
(‰) 

Hloubka 
výkopu 

(vstup)(m) 

Hloubka 
výkopu 

(výstup)(m) 

A1.1 300 46 40 3,19 21 3,98 4,72 
A1.2 300 58 38 3,87 30 4,30 6,59 
A2.1 300 60 30 2,92 18 3,00 4,36 
A2.2 300 34 27 2,35 12 2,99 3,66 
A2.3 300 83 22 2,12 10 2,36 3,23 
A2.4B 300 71 18 1,61 6 2,31 2,45 
A3 300 64 5 2,34 12 3,1 4,93 
A4 300 74 8 3,1 20 2,98 4,57 

A5 300 54 10 3,5 25 2,96 3,87 
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Stoka A2.4 

Tab. č. 5.7 Tabulka podélného profilu stoky A2.4 

Světlost 
potrubí 

DN 

Délka 
úseku(m) 

Číslo 
kanal. 
okrsku 

Rychlost 
(m/s) 

Sklon 
(‰) 

Hloubka 
výkopu 

(vstup)(m) 

Hloubka 
výkopu 

(výstup)(m) 

300 46 14 1,09 3 1,55 1,69 

400 127 15 1,32 3 1,69 2,35 

600 166 19,20 1,71 3 2,35 3,05 

∑ 339           

 

Stoka A2.4A 

Tab. č. 5.8 Tabulka podélného profilu stoky A2.4A 

Světlost 
potrubí 

DN 

Délka 
úseku(m) 

Číslo 
kanal. 
okrsku 

Rychlost 
(m/s) 

Sklon 
(‰) 

Hloubka 
výkopu 

(vstup)(m) 

Hloubka 
výkopu 

(výstup)(m) 

300 33 16 1,1 3 1,86 2,29 

400 86 17 1,32 3 2,29 2,45 

∑ 119           

 

 

5.4  Hydrotechnické výpočty 

Pro dimenzovaní dané stokové sítě byla zvolena součtová metoda. Ta se používá pro 

stokové sítě malého plošného rozsahu, s krátkou dobou dotoku, která nepřesahuje 15 

minut. 

 

SOUČTOVÁ METODA 

 

1. Stoka  

V příslušném sloupci (viz. tabulka součtové metody) s názvem Stoka jsou uvedeny veškeré 

stoky, které byly navrženy. 
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2. Číslo kanalizačního okrsku 

Jedná se o označení kanalizačního okrsku, to znamená plochy povodí daného úseku stoky, 

kterou jsme získali metodou jednoduchých střech. 

 

3. Plocha povodí 

Je součet ploch všech kanalizačních okrsků. Celková plocha povodí je 31,82 ha. 

 

4. Specifický odtok splašků qs 

Výpočet se provádí dle vztahu (1): 

 

�� �
���������	/����

��,��
  � �, ��            (l.s-1.ha-1),   kde (1) 

1500...počet obyvatel 

150.....spotřeba vody (l.os-1.den-1) 

31,82..celková plocha povodí (ha) 

 

5. Odtokový součinitel     ψ 

Pro stanovení hodnoty odtokového součinitele byl do situace zakreslen vzorový hektar   

(1 ha). Jedná se o vzorovou část odlišných druhů ploch. 

Součinitel byl vypočten na základě vzorce (2): 

 

�� �
������ …� �����

∑ ��
�

    ,                        kde  (2) 

 

ψs...střední součinitel odtoku; 

ψ...součinitel odtoku (viz tabulka č. 5.9) 

S...plocha povrchu daného druhu (ha). 
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Tab. 5. 9  Součinitelé odtoku ψ pro podrobný výpočet stokových sítí 

 

 

 

Vzorový hektar 

Uvažujeme-li svažité území při sklonu 1-5 ‰ 

Tab.č.5.10 Vzorový hektar 

Zastavěné plochy S1= 0,04986 ha = 4,99% ψ = 0,90 

Asfaltové plochy S2= 0,1243 ha = 12,43% ψ = 0,80 

Kultura S3= 0,0712 ha = 7,12% ψ = 0,15 

Nezastavěné plochy S4= 0,7546 ha = 75,46% ψ = 0,25 

 

�� �
�,������,���,�����,�� �,������,����,�����,��

�
 = 0,34 

 

6. Redukovaná plocha dílčí Sd 

Byla získána na základě výpočtu dle následujícího vzorce (3): 

 

�� � �� � �     (ha)  ,     kde  (3) 
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Ss...plocha povodí (ha) 

ψ...odtokový součinitel 

 

7. Redukovaná plocha celková Sc 

Tuto veličinu získáme sčítáním jednotlivých redukovaných ploch dílčích. Sčítání se 

provádí po směru toku odpadních vod a v jednotlivých stokách. Sečtené hodnoty 

jednotlivých vedlejších stok se připočítávají dle přítoku k hodnotám hlavní stoky A. 

Celkový součet je dosažen na počátku hlavní stoky u šachty Š1. 

 

8. Intenzita redukovaného deště – i 

Je dána hodnotou 157  l.s-1.ha 

 

9.  Dílčí dešťový průtok Qd 

Výpočet dešťového průtoku pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl proveden dle vzorce 

(4): 

 

�� � � � �� �     (l.s-1),     kde (4) 

SS...plocha povodí (ha); 

ψ...odtokový součinitel; 

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

 

10.  Dílčí splaškový průtok Qs 

Výpočet splaškového průtoku pro jednotlivé kanalizační  okrsky byl stanoven dle vzorce 

(5): 

 

�! � �� � "!               (l.s-1),                 kde (5) 

 

Ss...plocha povodí (ha) 

qs...specifický odtok splašků (l.s-1.ha-1) 
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11. Celkový splaškový průtok Qsc 

Výpočet je principiálně totožný s výpočtem celkové redukované plochy, avšak jsou sčítány 

dílčí splaškové průtoky. 

 

12. Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

Veličina byla získána součtem dílčího dešťového průtoku a celkového splaškového 

průtoku (6). K tomuto součtu se však připočítává celkový dimenzovací průtok  předešlého 

kanalizačního okrsku. Sčítání bylo provedeno po směru toku odpadních vod a 

v jednotlivých stokách. Sečtené hodnoty jednotlivých vedlejších stok se připočítávají dle 

přítoku k hodnotám hlavní stoky A. Celkový součet je dosažen na počátku hlavní stoky u 

šachty Š1. 

  ��#$ � �� % �!&     (l.s-1),              kde (6) 

 

Qd...dílčí dešťový průtok (l.s-1), 

Qsc...celkový splaškový průtok (l.s-1) 

 

13. Sklon dna 

Pomocí interpolace byly zjištěny výškové kóty šachet a terénu, kde byla navržena 

kanalizace. Program Winplan následně umožňuje tyto kóty vynést i s přesnými 

vzdálenostmi šachet (staničení). V našem případě byly navrženy podélné profily o  

sklonech, které jsou uvedeny v tabulce 5.10: 

Tab. č. 5.11 Tabulka sklonů 

Stoka 

Sklon 

(‰) Stoka 

Sklon 

(‰) 

A 5 A2.3 10 

A1 4,5,44 A2.4 3 

A1.1 21 A2.4a 3 

A1.2 30 A2.4b 6 

A2 5 A3 25 

A2.1 18 A4 20 

A2.2 12 A5 12 
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14. Navržený profil 

Profil stoky byl navržen na základě hydraulických tabulek [6]. Z těch byl vyčten díky 

posouzení velikosti celkového maximálního dimenzovacího průtoku, sklonu stoky a 

kapacitního průtoku, navržený profil. Takto stanovený průměr byl vynesen do podélného 

profilu jednotlivých stok v programu Winplan. Hodnota je udaná v milimetrech. 

15.  Délka úseku 

Jedná se o délku části stoky v daném kanalizačním okrsku. Tyto délky byly získány  

měřením v situačním výkresu. Hodnota je udaná v metrech. 

16.  Kapacitní průtok Qkap 

Hodnota byla získána z hydraulických tabulek [6] opět na základě posouzení hodnoty 

celkového maximálního dimenzovacího průtoku a sklonu daného úseku stoky. Platí, že 

celkový maximální dimenzovací průtok musí být menší než navržený kapacitní průtok. Jde 

o průtokové množství ve stoce při kapacitním plnění. 

17.  Kapacitní rychlost vkap 

Postup získání hodnot kapacitní rychlost byl totožný jako stanovení hodnot kapacitního 

průtoku. Vše bylo získáno z hydraulických tabulek.  

Jedná se o rychlost ve stoce při kapacitním plnění [2]. 

18.  Plnění h 

Opět hodnota, která byla získána z hydraulických tabulek [6]. Pomocí vypočteného 

součinitele λ (7) byla získána hodnota, která po dosazení do tabulek a interpolaci nám 

umožnila získat součinitel κ a následně h. 

 

' � ���#$/�()*	/100      kde (7) 

Qdim...maximální celkový dimenzovací průtok (l.s-1) 

Qkap...kapacitní průtok (l.s-1) 
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- � . � /01. -3453/0    kde (8) 

 

r...poloměr navrženého profilu 

 

19.  Skutečná rychlost 

K výpočtu slouží následující vztah (9): 

6!( �
7

899
� 6()*       (m.s-1),     kde (9) 

κ...součinitel; 

vkap...kapacitní rychlost (m.s-1). 

 

20. Doba průtoku t (jednotliv ě) 

jde o dobu průtoku odpadních vod v jednotlivém kanalizačním okrsku a byla počítána dle 

následujícího vzorce (10): 

/ �
!

:;<
  (s),   (s)    kde (10) 

s...délka úseku (m); 

vsk...skutečná rychlost (m.s-1). 

 

21.  Doba průtoku (celkově) 

Zde se provádí sčítání dob průtoku po jednotlivých kanalizačních okrscích, avšak pro 

každou stoku jednotlivě. Doba dotoku nepřesáhla 15 minut, proto pro dimenzování stokové 

sítě byla zvolena součtová metoda. Doba průtoku je uvedena v sekundách. 

 

22.  Doba průtoku (celkově) 

Jde o stejnou veličinu jako je předešlá, ale doba průtoku je uvedena v minutách. 

 

23.  Součinitel λ a κ 

' � ���#$/�()*	/100      kde (7) 
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Qdim...maximální celkový dimenzovací průtok (l.s-1) 

Qkap...kapacitní průtok (l.s-1) 

 

Součinitel κ jsme získaly interpolací na základě vypočteného součinitele λ (7) 

z hydraulických tabulek [6]. 

5.5 Materiál trub 

Materiály trub v jednotlivých stokách jsou uvedeny v tabulce č. 5.6: 

Tab. č 5.12 Materiál trub v jednotlivých stokách 

Stoka Materiál Stoka Materiál 
A Kamenina A2.3 Plast 
A1 Litina,Kamenina A2.4 Kamenina 
A1.1 Plast A2.4a Kamenina 
A1.2 Plast A2.4b Plast 
A2 Kamenina A3 Plast 
A2.1 Plast A4 Plast 
A2.2 Plast A5 Plast 

 

Kameninové trouby  pro odvádění odpadních vod byly zvoleny zejména kvůli 

vysoké životnosti, otěruvzdornosti, nepropustnosti trub a vysoké mechanické odolnosti. 

Jedná se také o surovinu přírodní povahy, kterou je možno recyklovat. Z ekologického 

hlediska je tato vlastnost velmi důležitá. 

Plastové trouby byly navrženy pro velmi krátke stoky, kde námaha materiálu není až tak 

vysoká jako např. u hlavní stoky.  

U stoky A1 byl v úseku 251-394  m zvolen materiál litiny. Tato varianta byla zvolena 

z důvodu nepřekročení maximální povolené rychlosti při daném sklonu. Nyní hodnota 

rychlosti dosahuje výše 3,72 m.s-1. V případě, že bychom navrhli materiál kameniny, 

rychlost průtoku odpadních vod by byla větší než 5 m.s-1. Taková hodnota rychlosti je 

nežádoucí. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem předkládané bakalářské práce byl návrh koncepce odkanalizování městské 

části Karviná 3. Úkolem bylo navrhnout stokovou síť pro dané zájmové území. Podkladem 

pro návrh byl situační výkres zadaný vedoucím bakalářské práce.  

Základním krokem bylo vytvořit grafický návrh v programu Autocad. Z výkresové 

dokumentace , konkrétně výkresu situace, můžeme vyčíst návrh jedné hlavní stoky A a 

ostatních, vedlejších stok s celkovým počtem 124 šachet. Podrobnější přehled stok s jejími 

délkami je uveden v tabulce 6.1: 

Tab. č. 6.1 Tabulka stok a jejich délek 

Stoka Délka (m) Stoka Délka (m) 

A          873 A2.3 83 

A1 679 A2.4 339 

A1.1 46 A2.4a 119 

A1.2 58 A2.4b 71 

A2 714 A3 54 

A2.1 60 A4 74 

A2.2 34 A5 64 

 

Díky výskytu vodního toku na stokové síti byly v zájmovém území navrženy 3 

shybky. První shybka  na stoce A, druhá na stoce A1 a třetí na stoce A2.   

Kanalizační povodí bylo rozděleno na 46 kanalizačních okrsků a zaujímá celkovou 

plochu 31,82 ha.  

Podélné profily byly graficky navrženy v programu Winplan. Stoky jsou zatrubněny 

a velikost dimenzovacích profilů byla stanovena na základě hodnoty celkového 

dimenzovacího maximálního průtoku QDim. získaného kalkulací (viz. tabulka součtové 

metody). Podrobnější náhled návrhu trub a sklon podélných profilů lze získat z výkresové 

dokumentace vytvořené v programu Winplan (příloha č. 3-16). Podrobnější teoretický 

popis viz. kapitola 5. 

U stoky A1 bylo navrženo spádiště. Byl tak  překonán stupeň velkého sklonu, při 

kterém by ve stoce při návrhovém průtoku byly přesahovány maximální povolené 

rychlosti. 
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V zájmovém území se jedná o jednotnou stokovou síť, to znamená, že odpadní vody 

budou směšovány. Odvod odpadních vod bude gravitační. Systém stok  větevný, neboť je 

vhodný v členitém terénu a stoky vedou nejkratším směrem a nejvýhodnějším sklonem k 

nejnižšímu bodu soustředění odpadních vod. 

Pro dimenzování stokové sítě byla zvolena součtová metoda. Ta se používá pro 

stokové sítě malého plošného rozsahu, s krátkou dobou dotoku, která nepřesahuje 15 

minut. Výpočty součtové metody viz příloha č. 17. 

 

Materiály jednotlivých stok jsou uvedeny v tabulce 6.2 

Tab. č. 6.2 Tabulka stok a jejich délek 

Stoka Materiál Stoka Materiál 
A Kamenina A2.3 Plast 
A1 Litina,Kamenina A2.4 Kamenina 
A1.1 Plast A2.4a Kamenina 
A1.2 Plast A2.4b Plast 
A2 Kamenina A3 Plast 
A2.1 Plast A4 Plast 
A2.2 Plast A5 Plast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Zdeňka Tomanová: Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 3 

37 

 

1.ÚVOD ................................................................................................................................. 1 

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH    POMĚRŮ ........................ 2 

3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMU ............................................................................................ 3 

4. PRINCIPY ŘEŠENÍ (legislativní, technické) ................................................................... 3 

4. 1 Účel stokování ............................................................................................................. 3 

4.2 Odpadní vody ............................................................................................................... 4 

4.3 Druhy odpadních vod ................................................................................................... 5 

4.4 Soustavy a systémy stok............................................................................................... 7 

4.4.1. Jednotná soustava stok ...................................................................................... 7 

4.4.2. Oddílná soustava stok ....................................................................................... 9 

4.4.3 Modifikace stokových soustav ......................................................................... 10 

4.5 Systémy stokových sítí ............................................................................................... 12 

4.6 Objekty na stokové síti ............................................................................................... 13 

4.6.1 Vstupní šachty .................................................................................................. 13 

4.6.2 Spojné šachty ................................................................................................... 15 

4.6.3 Lomové šachty ................................................................................................. 15 

4.6.4 Spadiště ............................................................................................................ 16 

4.6.5 Shybka .............................................................................................................. 17 

4.7 Materiál stokových sítí ............................................................................................... 18 

4.7.1 Kamenina ......................................................................................................... 19 

4.7.2 Litina ................................................................................................................ 20 

4.7.3 Plasty ................................................................................................................ 20 

5. POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÉ 
VARIANTY ŘEŠENÍ .......................................................................................................... 22 

5. 1 Situace ....................................................................................................................... 22 

5.2 Hydrotechnická situace .............................................................................................. 23 

5.3 Podélné profily ........................................................................................................... 24 

5.4  Hydrotechnické výpočty ........................................................................................... 27 

5.5 Materiál trub ............................................................................................................... 34 

6. ZÁVĚR ............................................................................................................................ 35 

 


