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Anotace: 

 

     Bakalářská práce je zaměřena na zpracování návrhu koncepce odkanalizování části 

obce Dobrá kompletně vybudovanou stokovou sítí s gravitační dopravou odpadní vody. U 

tlakových kanalizací je navrženo prozatím pouze výtlakové potrubí. 

     K dispozici jsou  tři vypracované varianty. Nejoptimálnější varianta navržené jednotné 

stokové sítě je podrobně rozprazována teoreticky, graficky v programu AutoCad 2007  a 

programu Winplan - Podélný profil kanalizace verze 5.0.  

      Návrh je podložen hydrotechnickými výpočty zpracovanými  pomocí součtové metody.  

       

 

 

 

Summary: 

  

Bachelor's thesis is focused on the design concept of the village Good drained 

completely built collecting network traffic with gravity waste water. The pressure sewer 

system is designed so far only discharge pipe.  

      There are three options developed. The best option proposed a sewage network is 

theoretically in detail, graphically in AutoCAD 2007 and the Winplan - Longitudinal 

profile of sanitation version 5.0.  

       The proposal is based on calculations hydrotechnics processed using the cumulative 

method. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
2009 

Klí čová slova: 
 
 

� Jednotná kanalizace 

� Stoková síť ( stoka ) 

� Recipient 

� Odlehčovací komora 

� Čerpací stanice 

� Čistírna odpadních vod 

� Situace 

� Hydrotechnická situace 

� Podélný profil 

� Hydrotechnické výpočty 

 

 

 

 

 

Keywords: 

 

� Single pipe systém 

� Sewage network ( Sewer ) 

� Water object 

� Strom - water inlet 

� Water – pumping station 

� Wastewater treatment plant 

� Situation 

� Hydrotechnic situation 

� Longitudinal profile  
� Hydrotechnic calculation 

 
 
 



5 
2009 

 
OBSAH: 
 

1 Úvod ................................................................................................................................ 1 
1.1 Historie stokování a čištění odpadních vod ................................................................ 2 
1.2 Historie stokování a čištění odpadních vod v ČR ....................................................... 2 

2 Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů ......................... 3 

3 Vytipování problémů ............................................................................................ 5 

4 Principy řešení ......................................................................................................... 6 
4.1 Základní termíny a definice ........................................................................................ 6 
4.2 Odpadní vody .............................................................................................................. 7 
4.2.1 Druhy odpadních vod .............................................................................................. 7 

4.2.2 Klasifikace látek obsažených ve vodě ................................................................. 8 
4.2.3 Rozdělení  OV  podle původu a druhu znečištění ............................................... 8 
4.2.4 Vlivy odpadních vod na vodní recipient ............................................................. 8 

4.3  Legislativa ................................................................................................................... 9 

5  Posouzení možných variant řešení a rozpracování  
     doporučené varianty řešení .......................................................................... 11 

5.1 Situace ....................................................................................................................... 13 
5.2 Hydrotechnická situace ............................................................................................. 20 
5.3 Podélné profily .......................................................................................................... 22 
5.4 Hydrotechnické výpočty ........................................................................................... 30 

6 Závěr ............................................................................................................................. 37 

 
 
 
 
 
 
 



Jana Snášelová: Návrh koncepce odkanalizování části obce Dobrá 

1 
2009 

 

1 Úvod 
Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu koncepce odkanalizování části obce 

Dobrá jednotnou kanalizační sítí, aby se dosáhlo odvádění odpadních vod do čistírny 

odpadních vod a dále do vodního recipientu vyústním objektem.     

Srážková voda je odváděna odlehčovací komorou, která je  vybudovaná před 

čistírnou odpadních vod ( ČOV ).  

Stoková síť ukončená ČOV má významnou roli především z důvodu 

neznečišťování vodního toku mnohdy nebezpečnou odpadní vodou. Dále významně 

přispívá k zajištění hygienických podmínek obyvatelstva v odkanalizované části obce 

Dobrá. 

 

V praktické části bakalářské práce je řešen vlastní návrh jednotné kanalizace, který 

je doložen situačním výkresem a hydrotechnickou situací. Výkresy byly zpracovány v 

počítačovém softwaru AutoCad 2007. Podélné profily byly navrženy v počítačovém 

programu Winplan - Podélný profil kanalizace verze 5.0.  Navržena stoková síť je 

podložena hydrotechnickými výpočty. 
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 1.1 Historie stokování a čišt ění odpadních vod 
Počátky nakládání s odpadními vodami se datují již do období před 5 000 lety. 

Řecký filozof Thales z Milétu před 2 500 lety řekl: „ Principem všeho je voda, všechno má 

svůj původ ve vodě a všechno se do vody vrací “.  

Městem vody byl starověký Řím. Obyvatelé Říma měli zásobování vodou, které se 

jim dá závidět dodnes. Cloaca maxima, největší římská stoka starověku nesla jméno 

Venuše [ 1 ]. 

 
 
 

1.2 Historie stokování a čišt ění odpadních vod v ČR 
V letech 1818 – 1828 bylo v Praze vybudováno prvních 44 km stokové sítě. V roce 

1865 vzniká úřad spravující pražskou kanalizaci a v r. 1876 Komitét pro řešení 

kanalizačních otázek [ 1 ]. 
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2 Popis stávajícího stavu a hydrologických pom ěrů 
Obec Dobrá (německy Dobrau) se nachází v okrese Frýdek-Místek, v kraji 

Moravskoslezském. Je to jedna z největších obcí okresu. Počet obyvatel čini 3 032. V 

dřívějších pramenech se obec nazývala Dobrá Zemice nebo Dobrozemice, německy 

Gutenland. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305. Katastrální výměra obce je 

8,72 km². Obec Dobrá je střediskem neobyčejně rozsáhlé farnosti.  

 

       Geografické určení obce Dobrá:  

� zeměpisná šířka: 49° 40’ 24’’ 

� zeměpisná délka: 18° 24’ 48’’ 

� nadmořská výška: 332 m 

 

Pamětihodnosti obce Dobrá: 

� Kostel svatého Jiří s kaplí Nejsvětějšího srdce Pána Ježíše a kaplí Nejčistšího srdce 

Panny Marie (přistavěna roku 1883) 

� Socha svatého Jana Nepomuckého 

� Hostinec U oráče s barokní sýpkou 

V obci Dobrá prozatím nebyla vybudována kanalizační síť. Veškerá odpadní voda byla 

z objektů ( nemovitostí ) odváděna do žump,které vybudovali vlastníci nemovitostí. 

Žumpy jsou zakryté bezodtokové vodotěsné a odvětrané nádrže sloužící k akumulaci 

splaškových odpadních vod a neslouží k čištění odpadních vod [ 2 ]. 

 

Hydrologické poměry: 

Z přírodních krás se zde nachází národní přírodní památka Skalická Morávka a 

přírodní divoká řeka Morávka.  

Pro odvádění přečištěných odpadních vod z čistírny odpadních vod a srážkových 

vod vypouštěných z odlehčovací komory slouží přírodní divoká řeka Morávka. 
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Hydrologické poměry toku přírodní divoké řeky Morávky: 

� Lesnatost činí 80 % 

� Řeka III. řádu toku 

� Vlévá se do řeky Ostravice 

� Pramení ve výšce 880 m n. m. na Sulově 

� Číslo hydrologického pořadí: č.h.p. 2-03-01-034 

� Plocha povodí: 149 km2 
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3 Vytipování problém ů 
Při současné spotřebě vody je provozování, údržba a především vyprazdňování žump 

velice nevýhodné, jak po stránce finanční, tak provozní. 

Jelikož není v celé obci Dobrá dosud vybudovaná kanalizace. Při případném přepadu 

žump do recipientu, vsakování do půdy, či dokonce bezohlednému vypouštění žump přímo 

do vodního toku obyvateli obce je ohrožen samotný vodní tok, přilehlá okolní krajina a 

nepříznivě ovlivněn život obyvatelů.  

Z tohoto důvodu je prvotním bezodkladným řešením stavba jednotné kanalizační sítě 

ukončené čistírnou odpadních vod. 
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4 Principy řešení  
 

4.1 Základní termíny a definice  
� Stoková síť – soustava stok a objektů na nich. 

� Stoková síť jednotné soustavy – veškeré druhy odpadních vod ( splaškové a 

srážkové ) jsou dopravovány společnou trubní sítí směrem na čistírnu odpadních 

vod. 

� Stoková síť oddílné soustavy – odvádí různé druhy odpadních vod samostatnými 

trasami stokové sítě. Nejčastěji se jedná o dvě stokové soustavy, z nichž jeden 

systém odvádí vody splaškové ( případně i vody z drobných průmyslových 

provozoven ) a druhý systém odděleně odvádí vody srážkové. 

� Stoková síť modifikovaná – kombinace jednotné a oddílné stokové soustavy 

v rámci soustavného odvodnění jednoho urbanizovaného celku.  

� Recipient – každý vodní útvar, do něhož vyúsťují povrchové vody nebo znečištěné 

odpadní vody. 

� Kanalizační přípojky – propojují odvodňovací systém nemovitosti se systémem 

veřejné kanalizace. Vztahuje se na ně ČSN 75 6101 – „ Stokové sítě a kanalizační 

přípojky „. Kanalizační přípojky budou řešeny v rámci diplomové práce. 

� Objekty na stokové síti – navrhují se pro zajištění správné funkce stokové sítě  pro 

bezpečné provádění všech potřebných prací při kontrole, čištění a údržbě stok. 

Provádějí se z betonu nebo železobetonu na místě nebo z prefabrikátů, 

kanalizačních cihel, plastů. Patří zde: vstupní a spojné šachty, spojné a rozdělovací 

komory, spadiště, skluzy, uliční vpusti, lapače splavenin, kanalizační přípojky, 

shybky, podchody pod dráhou a silničními komunikacemi, proplachovací objekty, 

odlehčovací komory, dešť. nádrže, větrací zařízení, sněhové svrže, výustní objekty, 

čerpací stanice [ 1 ]. 
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4.2 Odpadní vody 
Jakkákoliv voda, která po použití změní svoje vlastnosti ( fyzikální, chemické ). 

Odpadní voda může velice zásadně a především negativně ovlivnit jakost povrchových 

nebo podzemních vod [ 1 ]. 

OV jsou vypouštěny většinou do vod povrchových. Předtím však musí být vyčištěny 

na požadovanou míru, stanovenou vodohospodářským rozhodnutím, které obsahuje mimo 

jiné především povolené vypouštěné množství OV a kvalitativní, bilanční limity pro 

jednotlivé složky znečištění. 

� Emisní limity - maximálně přípustné koncentrace ve vypouštěné odpadní vodě  

( způsob hodnocení se vymezí - například ze slévaného vzorku po dobu 24 hodin ), 

stanovené závazně pro jednotlivá odvětví průmyslu i pro městské odpadní vody. U 

městských odpadních vod jsou takto limitovány koncentrace BSK5, CHSK, Cr, NL 

(nerozpuštěné látky ), N-NH4 a Pcelk.v odlišných hodnotách podle velikosti zdroje. 

� Imisní limity - koncentrace ve vodním recipientu, které by při vypouštění  

OV neměly být překročeny ani za nejméně příznivých hydrologických poměrů [4 ]. 

 

4.2.1 Druhy odpadních vod 

Odpadními vodami jsou všechny druhy vod, které jsou odváděné stokovou sítí. 

Dále mezi odpadní vody patří odčerpávané podzemní vody z hydraulické ochrany u 

průmyslových objektů ( rafinérie, odkaliště z rudných výrob … ), vody z drenážních 

systémů při odvodnění pozemních staveb, vody jakkoliv znečištěné z výrobního provozu a 

tekuté odpady ( např. kejda ). 

Do stokové sítě by neměly být v žádném případě vypouštěny OV, které by mohly 

narušit materiál stok. sítě, mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost práce obsluhy stok. sítě a 

OV způsobující provozní závady při průtoku stok. sítí ( např. látky radioaktivní, infekční, 

hořlavé, výbušné, pesticidy, jedy, žíraviny apod. ) [ 1 ]. 
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4.2.2 Klasifikace látek obsažených ve vod ě 

Chemicky čistá je pouze voda destilovaná. Voda vyskytující se v přírodě je tzv. 

znečištěná a můžeme ji považovat za roztok různých plynů, anorganických, organických, 

nerozpuštěných i rozpuštěnch látek. 

 

4.2.3 Rozdělení  OV  podle p ůvodu a druhu zne čištění 
 

� Splaškové – OV vypouštěné do veřejné kanalizace z bytů a obytných domů. Patří 

k nim i OV z městské vybavenosti ( školy, restaurace, hotely … ) [ 6 ]. 

� Průmyslové – vody z technických provozů, především jako vody chladicí. 

� Balastní – dostávají se do veřejné kanalizace její netěsností [ 6 ] . 

� Infekční – veškeré vody z infekčních oddělení nemocnic, z mikrobiologických 

laboratoří, z tuberkulózních sanatorií… 

� Ze zemědělství a zemědělské výroby. 

� Dešťové ( dešťové povrchové a smíšené odpadní vody ), 

� Ostatní odpadní vody [ 1 ]. 

 

4.2.4 Vlivy odpadních vod na vodní recipient 

 

� Zanášení koryt řek suspendovanými usaditelnými látkami.  

� Estetické a organoleptické závady.  

� Vyčerpání rozpuštěného kyslíku.  

� Epidemiologické závady.  

� Kontaminace vody toxickými látkami.  

� Přívod látek způsobujících eutrofizaci povrchových vod.  

� Zvyšování solnosti.  

� Změna teploty [ 6 ]. 
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4.3  Legislativa 
Jeden ze základních zákonů je   Zákon o vodovodech a kanalizacích: 

� Zákon č. 274/2001 Sb. ze dne 10. července roku 2001: 

§ 1 

Předmět úpravy 

( 1 ) 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. 

( 2 ) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném 

zájmu.  

( 3 ) Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní 

produkce menší než 10 m3, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod 

nebo kanalizaci menší než 50. 

( 4 ) Vodoprávní úřad, § 108 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů ( vodní zákon ), může na návrh nebo z vlastního podnětu rozhodnutím stanovit, že 

se tento zákon vztahuje též na vodovody a kanalizace uvedené v odstavci 3, 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. 

 

§ 12 

Kanalizace 

( 1 ) Kanalizace musí být navrženy a provedeny tak, aby negativně neovlivnily 

životní prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění 

odpadních vod z odkanalizovávaného území a aby byla zabezpečena nepřetržitost odvádění 

odpadních vod od odběratelů této služby. Současně musí být zajištěno, aby bylo 

omezováno znečišťovní recipientů způsobované dešťovými přívaly. Kanalizace musí být 

provedeny jako vodotěsné konstrukce, musí být chráněny proti zamrznutí a proti poškození 

vnějšími vlivy. Další požadavky na čištění odpadních vod včetně požadavků na 
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projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz kanalizací a čistíren odpadních vod stanoví 

prováděcí právní předpis. 

( 2 ) Stoky pro odvádění odpadních vod, s výjimkou dešťových stok, jakož i 

kanalizační přípojky, musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní 

potrubí pro rozvod pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní úřad za předpokladu, že 

bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody 

vodou odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace [ 4 ]. 

 

�  Zákon č. 17/1992 Sb.  [ 7 ] 

 

� ČSN 75 6101 [ 8 ] 

 

� ČSN 75 6081 [ 9 ] 

 

� ČSN 75 6230 [ 10 ] 

 

� ČSN 75 6401 [ 11 ] 

 

� Vyhláška č. 137/1998 Sb. [ 12 ] 
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5 Posouzení možných variant řešení a rozpracování 
doporu čené varianty řešení 

V úvahu připadají 3 možné varianty, z nichž jedna je právě varianta doporučená. 

 

Variantu č. 1 (viz obr.1) jsem zavrhla z důvodu, že by se jednalo o oddílnou stokovou 

soustavu, která by odváděla různé druhy OV samostatnými trasami stokové sítě pouze 

splašková síť by byla zaústěna na čistírnu odpadních vod. Jelikož v současnosti není 

možné ani srážkové vody považovat ve vztahu k recipientu za hygienicky nezávadné, 

protože mohou být značně znečištěny splachy minerální i organické povahy, úkapy 

pohonných hmot i jiných látek, ba dokonce není vyloučena ani přítomnost fekálního 

znečištění [ 1 ], proto jsem tuto variantu striktně zamítla. 

 

 

Oddílná stoková síť  (Obr. 1) 

Modrá – srážková kanalizace. Zelená – splašková kanalizace. Hnědá – výtlakové potrubí. 
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Variantu č. 2 ( viz obr.2) jsem zavrhla z ekonomického hlediska. Jednalo by se o 

mnohem delší úsek výtlakové kanalizace. Výstavba by byla velice nákladná a náročná.  

 

 

Gravitační jednotná stoková síť s pěti výtlaky (Obr. 2) 

 

Variantu č. 3 jsem přijala jako doporučenou, i když ani tato varianta vzhledem k 

nepříliš výhodné geomorfologii terénu obce Dobrá není optimální. Porovnáním 

s předchozími dvěma variantami však splňuje nejlepší předpoklady pro výstavbu jednotné 

kanalizace, která má výhodu v jednoduchosti a především v nízkých nákladech pro její 

výstavbu. 

 

V doporučené variantě řešení bude vybudována jednotná kanalizace s počtem 19 

stok. Z toho 15 stok bude svedeno do čistírny odpadních vod gravitačně ( samospádem ). 

Jelikož spádové poměry stoky B, B1, D1 a stoky E neumožňují gravitační svedení 

odpadních vod do čistírny odpadních vod z důvodu velkého výškového rozdílu je navrženo 

řešení: přečerpávání pomocí čerpacích stanic => výtlakové kanalizace, prozatím bez 

zaměření a napojení do gravitačních stok ( podrobně bude řešeno v rámci diplomové 
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práce). V rámci bakalářské práce navrženo pouze výtlakové potrubí u výše uvedených stok 

včetně jeho délky a popisu materiálu ). 

 

Podklady pro vybudování jednotné kanalizační sítě: 

� situace části obce Dobrá ( viz příloha č. 1 ) 

� hydrotechnická situace ( viz příloha č. 2 ) 

� podélné profily ( viz příloha č. 3 až 21 ) 

� hydrotechnické výpočty ( viz příloha č. 22 ) 

 

5.1  Situace 
Grafické zpracování situace je provedeno v programu AutoCAD2007 v měřítku 

1:1000 _ při tisku měřítko změněno na 1:1. ( viz příloha č. 1).  

Nejprve byla navržena jednotná stoková kanalizace vedena středem místní 

asfaltové komunikace z důvodu optimálního napojení přilehlých nemovitostí. Kanalizační 

přípojky budou řešeny v rámci diplomové práce. Výstavba je provedena v katastru části 

obce Dobrá. 

Území bylo zaměřeno tachymetricky, byla tedy stanovena horizontální a vertikální 

poloha jednotlivých bodů měřeného území.  

Dále je v situaci zakreslena navržená i výtlaková kanalizace s popisem, délkou a 

materiálem potrubí. Výtlaková kanalizace bude podrobně řešena v rámci diplomové práce. 

U gravitační kanalizace  je včetně popisu, délky a materiálu potrubí zakreslen i směr toku 

odpadních vod, koncové a spojné šachty, s jejich příslušným číslem, odlehčovací komora a 

čtyři čerpací stanice na stokách B, B1, D1 a E a recipient, do kterého jsou zaústěny 2 

vyústní objekty. 

V situaci jsou zakresleny asfaltová a betonová území s obytnými domy, zelené 

plochy ( stormy, travnaté území – pozemky ).  

Asfaltovou komunikací procházejí inženýrské sítě (plynovod, vodovod, elektrické 

vedení), které v situaci nebyly zaměřeny.      
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Jednotná kanalizace je ukončena čistírnou odpadních vod. 

V situaci je navrženo celkem 19 stok, 15 gravitačních a 4 výtlakové. 

Gravitační kmenová stoka F je navržena v kanalizačním  okrsku č. 51. Má jednu  

vstupní šachtu č. 133 a odlehčovací komoru odvádějící srážkovou vodu umístěnou před 

čistírnou odpadních vod.  

Gravitační stoka A  navržena v kanalizačních okrscích č. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 

22 a  má celkem 23 šachet.  

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 6, 9, 10, 11, 17, 23 

Vstupní ( spojná ) šachta 1, 5, 7, 14, 18 

Lomová šachta 2, 3, 4, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

 

Gravitační stoka A vtéká do čerpací stanice ČS1. 

Gravitační stoka A1 je navržena v kanalizačních okrscích č.  2, 4, 5, 12 a má 

celkem 8 šachet. Vtéká do stoky A v šachtě č. 18. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 26, 27, 31 

Vstupní ( spojná ) šachta 24, 29 

Lomová šachta  25, 28, 30 

 

Gravitační stoka A1-1 je navržena v kanalizačním okrsku č. 3 a má celkem 3 

šachty. Vtéká do stoky A1 v šachtě č. 29. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 34 

Vstupní ( spojná ) šachta ---- 

Lomová šachta 32, 33 
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Gravitační stoka A2 je navržena v kanalizačních okrscích č. 6 a 11. Má celkem 7 

šachet. Vtéká do stoky A1 v šachtě č. 24. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 35, 37, 41 

Vstupní ( spojná ) šachta 38 

Lomová šachta 36, 39, 40 

 

 

Gravitační stoka A2-1 navržena v kanalizačních okrscích č. 7, 8, 10 má celkem 7 

šachet a vtéká do stoky A2 v šachtě č. 38. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 43, 47, 48 

Vstupní ( spojná ) šachta 42 

Lomová šachta 44, 45, 46 

 

Gravitační stoka A2-2 navržena v kanalizačním okrsku č. 9  má celkem 3 šachty a 

vtéká do stoky A2-1  v šachtě č. 42. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 51 

Vstupní ( spojná ) šachta ---- 

Lomová šachta 49, 50 
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Gravitační stoka A3 navržena v kanalizačních okrscích č. 18, 19, 20 má celkem 7 

šachet a vtéká do stoky A v šachtě č. 5. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 53, 54, 55, 56, 57, 58 

Vstupní ( spojná ) šachta ----- 

Lomová šachta 52 

 

 

 

Výtlaková stoka B navržena v kanalizačních okrscích č. 23, 25, 27, 29, 31 má 

celkem 11 šachet a gravitačně vtéká do čerpací stanice ČS2. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 62, 66, 68, 69 

Vstupní ( spojná ) šachta 61, 63, 65, 67 

Lomová šachta 59, 60 64 

 

 

 

Výtlaková stoka B1 navržena v kanalizačním okrsku č. 3 má celkem 3 šachty a 

gravitačně vtéká do čerpací stanice ČS3. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 72, 71, 70 

Vstupní ( spojná ) šachta ---- 

Lomová šachta ---- 
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Gravitační stoka B2 navržena v kanalizačním okrsku č. 28 má celkem 4 šachty a 

vtéká do stoky B v šachtě č. 63. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 74, 75, 76 

Vstupní ( spojná ) šachta ---- 

Lomová šachta 73 

 

 

Gravitační stoka B3 navržena v kanalizačním okrsku č. 26 má celkem 3 šachty a 

vtéká do stoky B v šachtě č. 65. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 77, 79 

Vstupní ( spojná ) šachta ---- 

Lomová šachta 78 

 

 

Gravitační stoka B4 navržena v kanalizačním okrsku č. 24 má celkem 4 šachty a 

vtéká do stoky B v šachtě č. 67. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 82, 83 

Vstupní ( spojná ) šachta ---- 

Lomová šachta 80, 81 
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Gravitační stoka C navržena v kanalizačních okrscích č. 32, 33, 34, 37, 39, 40 má 

celkem 13 šachet a vtéká do stoky A v šachtě č. 7. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 91, 95, 96 

Vstupní ( spojná ) šachta 84, 90, 92 

Lomová šachta 85, 86, 87,88, 89, 93, 94 

 

 

 

 

Gravitační stoka C1 navržena v kanalizačních okrscích č. 35, 36 má celkem 4 

šachty a vtéká do stoky C v šachtě č. 92. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 98, 99, 100 

Vstupní ( spojná ) šachta ---- 

Lomová šachta 97 

 

 

Gravitační stoka C2 navržena v kanalizačním okrsku č. 38 má celkem 4 šachty a 

vtéká do stoky C v šachtě č. 90. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 102, 103, 104 

Vstupní ( spojná ) šachta ---- 

Lomová šachta 101 
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Gravitační stoka D navržena v kanalizačních okrscích č. 41, 42, 44, 45, 46, 47 a má 

celkem 14 šachet a vtéká do stoky C v šachtě č. 84. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 106, 108, 109, 110, 113, 116, 117, 118 

Vstupní ( spojná ) šachta 114 

Lomová šachta 105, 107, 111, 112, 115 

 

 

Výtlaková stoka D1 navržena v kanalizačním okrsku č. 43 má celkem 3 šachty a 

gravitačně vtéká do čerpací stanice ČS4. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 121, 120, 119 

Vstupní ( spojná ) šachta ---- 

Lomová šachta ---- 

 

 

Výtlaková stoka E navržena v kanalizačních okrscích  č. 48, 4, 50 má celkem 11 

šachet a gravitačně vtéká do stoky A v šachtě č. 1. 

Druh šachty Číslo šachty ( Šx ) 

Vstupní šachta 125, 127, 129, 131, 132 

Vstupní ( spojná ) šachta ---- 

Lomová šachta 122, 123, 124, 126, 128, 130 
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5.2 Hydrotechnická situace 
Grafické zpracování situace je opět provedeno v programu AutoCAD2007 ( viz 

příloha č. 2 ). Měřítko hydrotechnické situace je 1:1000. Z důvodu tisku měřítko změněno 

na 1:1. 

V hydrotechnické situaci je zakresleno 51 kanalizačních okrsků o celkové ploše 

povodí 28,36 ha. Uvedeno je i číslo a plocha jednotlivých kanalizačních okrsků. Z 

kanalizačních okrsků, neboli ploch povodí jsou odváděny odpadní vody. Pro výpočet a 

určení kanalizačních okrsků ( ploch povodí ) byla použita metoda ideálních střech. Princip 

metody popsán níže viz. hydrotechnické výpočty _ součtová metoda.  

Dále je v situaci zakreslena navržená gravitační i výtlaková kanalizace s popisem, 

délkou a materiálem potrubí. Výtlaková kanalizace bude podrobně řešena v rámci 

diplomové práce. U gravitační kanalizace je zakreslen směr toku odpadních vod, koncové a 

spojné šachty, s jejich příslušným číslem, čistírna odpadních vod, odlehčovací komora, 

čtyři čerpací stanice na stokách B, B1, D1 a E a recipient, do kterého jsou zaústěny 2 

vyústní objekty. 

Hydrotechnická situace byla použita i pro výpočet odtokového součinitele pomocí 

vzorových hektarů, které jsou take zakresleny. 

č.k.o. p.p. [ ha ] č.k.o. p.p. [ ha ] č.k.o. p.p. [ ha ] č.k.o. p.p. [ ha ] č.k.o. p.p. [ ha ] 

1 0,8 11 0,89 21 0,32 31 0,48 41 0,42 

2 0,27 12 0,06 22 0,5 32 0,78 42 0,55 

3 0,24 13 0,4 23 0,37 33 0,26 43 0,61 

4 0,57 14 0,95 24 0,9 34 0,26 44 0,26 

5 0,47 15 0,99 25 0,5 35 0,26 45 0,93 

6 0,82 16 0,01 26 0,85 36 0,73 46 0,62 

7 0,39 17 0,37 27 0,58 37 0,42 47 0,86 

8 0,47 18 0,8 28 0,96 38 0,95 48 0,49 

9 0,43 19 0,85 29 0,68 39 0,88 49 0,68 

10 0,03 20 0,72 30 0,91 40 0,01 50 0,59 

          51 0,22 

Č.k.o. … číslo kanalizačního okrsku;  p.p. … plocha povodí 
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 Součástí hydrotechnické situace je výpočet součinitele odtoku pomocí vzorových 
hektarů. Výsledná konstantní hodnota součinitele je 0,18. 
 
VZOROVĚ HEKTARY( viz příloha č. 2)  
  
Vzorový hektar A  
* rovinné území při sklonu do 1%  
  
Zastavěné plochy ... S1 = 0,1067 ha => 10,67 % Ψ1 = 0,90 
  
Č.p. Zastavěná plocha [ ha ] 
557 0,0084 
810_X4 0,0138 
821 0,0185 
574 0,0110 
 X1 0,0041 
691 0,0085 
568 0,0091 
705 0,0113 
32 0,0156 
část X11 0,0001 
X2-X3 0,0063 
  0,1067 
  
  
Asfaltové komunikace … S2 = 0,0457 ha => 4,57 % Ψ2 = 0,70 
  
Zeleň … S3 = 0,8532 ha => 85,32 % Ψ3 = 0,05 
  
Ψs1 = 0,17  
  
Vzorový hektar B  
* svažité území při sklonu  1% - 5 %  
  
Zastavěné plochy ... S1 = 0,0854 ha => 8,54 % Ψ1 = 0,90 
  
Č.p. Zastavěná plocha [ ha ] 
190_X5_X6 0,0152 
X7 0,0113 
127 0,0205 
X8 0,0028 
128_X9 0,0166 
310_X10 0,0189 
část 184 0,0001 
  0,0854 
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Asfaltové komunikace … S2 = 0,0271 ha => 2,71 % Ψ2 = 0,80 
  
Zeleň … S3 = 0,8875 ha => 88,75 % Ψ3 = 0,10 
  
Ψs2 = 0,19  
  

Ψs = 0,18  
 
 

5.3 Podélné profily 
Podélné profily zpracovány v programu Winplan – Podélný profil kanalizace verze 5.0. 

Podélných profilů je celkem 19. Měřítko podélných profilů je 1:1000, ale z důvodu tisku 

změněno na 1:10. 

 

� Hlavní ( kmenová ) stoka F 

Sklon nivelety stoky činí 3 ‰. Délka kmenové stoky je 21 m. Jmenovitá světlost byla 

navržena dle nivelety a dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil je DN = 

900 mm. Stoka F má pouze jednu šachtu. 

Stoce F náleží kanalizační okrsek číslo 51 o rozloze 0,22 ha a délce 21 m.  

 

 

� Vedlejší stoka A 

Sklon stoky A je 4 ‰. Celková délka stoky A činí 718 m. Jmenovitá světlost byla 

navržena dle nivelety a dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky A 

není po celém jejím úseku stejný z důvodu přítoků odpadních vod z vedlejších stok A1, 

A1-1, A2, A2-1, A2-2 a A3. Stoka A má 23 šachet.      

Navržené profily DN jsou: DN 800, 700, 500 a 300. 

Stoce A náleží 8 kanalizačních okrsků: 
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Kanal. okrsek č.  1:  rozloha 0,80 ha.  Délka 177 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 13: rozloha 0,40 ha.   Délka   79 m a navržené DN = 500 mm. 

Kanal. okrsek č. 14:  rozloha 0,95 ha.   Délka 115 m a navržené DN = 700 mm. 

Kanal. okrsek č. 15:  rozloha 0,99 ha.   Délka 156 m a navržené DN = 700 mm. 

Kanal. okrsek č. 16:  rozloha 0,01 ha.   Délka   12 m a navržené DN = 500 mm. 

Kanal. okrsek č. 17:  rozloha 0,37 ha.   Délka   83 m a navržené DN = 800 mm. 

Kanal. okrsek č. 21:  rozloha 0,32 ha.   Délka   86 m a navržené DN = 800 mm. 

Kanal. okrsek č. 22:  rozloha 0,50 ha.   Délka   10 m a navržené DN = 800 mm. 

  

Mezi šachtou č. 8 a šachtou č. 9 je křížení kanalizace s železnicí. Řešením je navržena 

chránička, která bude vybudována bezvýkopovou technologií, tzv. hydraulikou protláčecí 

technikou. Z tohoto důvodu bude mimo železniční násyp umístěna startovací a montážní 

jáma. Křížení se železnicí bude řešeno v rámci diplomové práce, jelikož 79 metrový úsek 

není v situaci prozatím zaměřen. 

 

� Vedlejší stoka A1 

Sklon stoky A1 je 40 ‰. Celková délka stoky A1 činí 240 m. Stoka A1 má celkem  9 

šachet. Do stoky A se vlévá v šachtě číslo 18. Jmenovitá světlost byla navržena dle 

nivelety a dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky A1 je DN = 300 

mm.  

Stoce A1 náleží 4 kanalizační okrsky 

Kanal. okrsek č.  2:  rozloha 0,27 ha.  Délka  39 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č.  4:  rozloha 0,57 ha.   Délka  89 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č.  5:  rozloha 0,47 ha.   Délka  88 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 12:  rozloha 0,06 ha.   Délka  24 m a navržené DN = 300 mm. 
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� Vedlejší stoka A1-1 

Sklon stoky A1-1  je 15 ‰. Celková délka stoky A1-1 činí 90 m. Má celkem 3 šachty. 

Do stoky A1 se vlévá v šachtě 29. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky A1-1 je DN = 300 mm.  

Stoce A1-1 náleží kanalizační okrsek číslo 3 o rozloze 0,24 ha a délce 90 m. 

 

� Vedlejší stoka A2 

Sklon stoky A2 je 20 ‰. Celková délka stoky A2 činí 223 m. Stoka A2 má celkem  7 

šachet. Do stoky A1 se vlévá v šachtě 24. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky A2  je DN = 300 mm.  

Stoce A2 náleží 2 kanalizační okrsky: 

 

Kanal. okrsek č.  6:  rozloha 0,82 ha.  Délka   77 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 11: rozloha 0,89 ha.   Délka 146 m a navržené DN = 300 mm. 

 

 

 

� Vedlejší stoka A2-1 

Sklon stoky A2-1 je 15 ‰. Celková délka stoky A1 činí 192 m. Celkem má 7 šachet. 

Do stoky A2 se vlévá v šachtě 38. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky A2-1 je DN = 300 mm.  

Stoce A2-1 náleží 3 kanalizační okrsky: 

 

Kanal. okrsek č.  7:   rozloha 0,39 ha.  Délka    71 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č.  8:  rozloha 0,47 ha.   Délka  100 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 10:  rozloha 0,03 ha.   Délka    21 m a navržené DN = 300 mm. 
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� Vedlejší stoka A2-2 

Sklon stoky A2-2 je 34 ‰. Celková délka stoky A2-2 činí 77 m. Stoka A2-2 má 

celkem 3 šachty. Do stoky A2-1 se vlévá v šachtě 42. Jmenovitá světlost byla navržena dle 

nivelety a dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky A2-2 je DN = 300 

mm.  

Stoce A2-2 náleží kanalizační okrsek číslo 9 o rozloze 0,43 ha a délce 77 m. 

 

� Vedlejší stoka A3 

Sklon stoky A3 je 5 ‰. Celková délka stoky A3 činí 282 m. Má celkem 7 šachet  a do 

stoky A se vlévá v šachtě č. 5. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky A3 není po celém jejím 

úseku stejná. Navržené profily DN jsou: DN 400 a 300 mm. 

Stoce A3 náleží 3 kanalizační okrsky: 

  

Kanal. okrsek č. 18: rozloha 0,80 ha.  Délka    74 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 19: rozloha 0,85 ha.   Délka  100 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 20:  rozloha 0,72 ha.   Délka  108 m a navržené DN = 400 mm. 

 

 

� Vedlejší stoka B _ výtlaková  

Výtlaková stoka B v rámci bakalářské práci řešena pouze jako stoka s gravitačním 

spádem ( samospádem ). 

Sklon stoky B je 8 ‰. Celková délka stoky B činí 346 m. Má celkem 11 šachet. 

Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a dimenzovaného průtoku podle tabulky. 

Navržený profil stoky B není po celém jejím úseku stejná z důvodu přítoků z vedlejších 

stok B1, B2, B3 a B4. Navržené profily DN jsou: DN 500, 400 a 300 mm. 
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Stoce B náleží 5 kanalizačních okrsků 

Kanal. okrsek č. 23: rozloha 0,37 ha.  Délka 71 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 25: rozloha 0,50 ha.   Délka 64 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 27:  rozloha 0,58 ha.   Délka 65 m a navržené DN = 400 mm. 

Kanal. okrsek č. 29:  rozloha 0,68 ha.   Délka 88 m a navržené DN = 400 mm. 

Kanal. okrsek č. 31:  rozloha 0,48 ha.   Délka 58 m a navržené DN = 500 mm. 

 

�  Vedlejší stoka B4 

Sklon stoky B4 je 15 ‰. Celková délka stoky B4 činí 143 m. Má celkem 4 šachty a do 

stoky B se vlévá v šachtě č. 67. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky B4 je DN = 300 mm.  

Stoce B4 náleží kanalizační okrsek číslo 24 o rozloze 0,90 ha a délce 143 m. 

 

�  Vedlejší stoka B3 

Sklon stoky B3 je 8 ‰. Celková délka stoky B3 činí 138 m. Má celkem 3 šachty a do 

stoky B se vlévá v šachtě č.65. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky B3 je DN = 300 mm.  

Stoce B3 náleží kanalizační okrsek číslo 26 o rozloze 0,85 ha a délce 138 m. 

 

�  Vedlejší stoka B2 

Sklon stoky B2 je 3 ‰. Celková délka stoky B2 činí 134 m. Má celkem 4 šachty a do 

stoky B se vlévá v šachtě č. 63. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky B2 je DN = 300 mm.  

Stoce B2 náleží kanalizační okrsek číslo 28 o rozloze 0,96 ha a délce 134 m. 
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�  Vedlejší stoka B1 _ výtlaková 

Výtlaková stoka B1 v rámci bakalářské práci řešena pouze jako stoka s gravitačním 

spádem ( samospádem ). Sklon stoky B1 je 10 ‰. Celková délka stoky B1 činí 141 m. Má 

celkem 3 šachty a do stoky B se vlévá v šachtě č. 61. SJmenovitá světlost byla navržena 

dle nivelety a dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky B1 je DN = 

300 mm.  

Stoce B1 náleží kanalizační okrsek číslo 30 o rozloze 0,91 ha a délce 141 m. 

 

� Vedlejší stoka C 

Sklon stoky C je 10 ‰. Celková délka stoky C činí 439 m. Má celkem 13 šachet a 

vlévá se do stoky A v šachtě č. 7. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky C není po celém jejím úseku 

stejný z důvodu přítoků odpadních vod z vedlejších stok C1 a C2.  Navržené profily DN 

jsou: DN 500, 400 a 300 mm. 

Stoce C náleží 6 kanalizačních okrsků: 

 

 

Kanal. okrsek č. 32: rozloha 0,78 ha.  Délka   50 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 33: rozloha 0,26 ha.   Délka   50 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 34:  rozloha 0,26 ha.   Délka   65 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 37:  rozloha 0,42 ha.   Délka   98 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 39:  rozloha 0,88 ha.   Délka 168 m a navržené DN = 400 mm. 

Kanal. okrsek č. 40:  rozloha 0,01 ha.   Délka     8 m a navržené DN = 500 mm. 
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� Vedlejší stoka C1 

Sklon stoky C1 je 8 ‰. Celková délka stoky A2-2 činí 165 m. Má celkem 4 šachty a 

do stoky C se vlévá v šachtě č. 92. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky . Navržený profil stoky C1 je DN = 300 mm.  

Stoce C1 náleží 2 kanalizační okrsky: 

 

Kanal. okrsek č. 35: rozloha 0,26 ha.  Délka    50 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 36: rozloha 0,73 ha.   Délka  115 m a navržené DN = 300 mm. 

 

�  Vedlejší stoka C2 

Sklon stoky C2 je 12 ‰. Celková délka stoky C2 činí 162 m. Má celkem 4 šachty a do 

stoky C se vlévá v šachtě č. 90. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky C2 je DN = 300 mm.  

Stoce C2 náleží kanalizační okrsek číslo 38 o rozloze 0,95 ha a délce 162 m. 

 

� Vedlejší stoka D 

Sklon stoky D je 8 ‰. Celková délka stoky D činí 542 m. Má celkem 14 šachet a vlévá 

se do stoky C v šachtě č. 84. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky D není po celém jejím úseku 

stejný z důvodu přítoků odpadních vod z vedlejší stoky D1. Navržené profily DN jsou: DN 

400 a 300 mm. 

Stoce D náleží 6 kanalizačních okrsků: 

 

Kanal. okrsek č. 41: rozloha 0,42 ha.  Délka    50 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 42: rozloha 0,55 ha.   Délka  132 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 44:  rozloha 0,26 ha.   Délka    75 m a navržené DN = 300 mm. 
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Kanal. okrsek č. 45:  rozloha 0,93 ha.   Délka  123 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 46:  rozloha 0,62 ha.   Délka    50 m a navržené DN = 400 mm. 

Kanal. okrsek č. 47:  rozloha 0,86 ha.   Délka  112 m a navržené DN = 400 mm. 

 

�  Vedlejší stoka D1 _ výtlaková 

Výtlaková stoka D1 v rámci bakalářské práci řešena pouze jako stoka s gravitačním 

spádem ( samospádem ). 

Sklon stoky D1 je 10 ‰. Celková délka stoky D1 činí 170 m. Má celkem 3 šachty a 

vlévá se do stoky D v šachtě č. 114. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky D1 je DN = 300 mm.  

Stoce D1 náleží kanalizační okrsek číslo 43 o rozloze 0,61 ha a délce 170 m. 

 

� Vedlejší stoka E 

Sklon stoky E je 3 ‰. Celková délka stoky E činí 366 m. Má celkem 11 šachet a vlévá 

se do stoky A v šachtě č. 1. Jmenovitá světlost byla navržena dle nivelety a 

dimenzovaného průtoku podle tabulky. Navržený profil stoky E není po celém jejím úseku 

stejný. Navržené profily DN jsou: DN 400 a 300 mm. 

Stoce E náleží 3 kanalizační okrsky: 

 

Kanal. okrsek č. 48: rozloha 0,49 ha.    Délka  123 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 49: rozloha 0,68 ha.   Délka  130 m a navržené DN = 300 mm. 

Kanal. okrsek č. 50:  rozloha 0,59 ha.   Délka  113 m a navržené DN = 400 mm. 
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5.4 Hydrotechnické výpo čty 
Patří mezi jednoduché empirické metody. Uvažuje se stacionární, rovnoměrný 

průtok. K výpočtu doby odtoku se používá rychlost průtoku ve stoce. Používají se pro malé 

soustavy stokových sítí.  

Výpočet množství odpadních vod slouží pro návrh stokových sítí a čistíren 

odpadních vod a pro jejich dimenzování. Stokové sítě se navrhují kapacitně s ohledem na 

jejich dlouhodobou životnost pro budoucí stav odkanalizovaného území, nejméně na 

výhled 30 let od uvedení stokové sítě do provozu ( 5.1.4 ČSN 75 6101 ).  

Výpočty stokových sítí 

Cílem dimenzování gravitační stokové sítě je hydraulicky správný a hospodárný 

návrh sklonu nivelety dna stok, jejich profilu a rozměrů příčného řezu v jednotlivých 

úsecích stok mezi dvěma nejbližšími kanalizačními šachtami.  

Hydrotechnické výpočty, dimenzovacích i specifických průtoků a rychlostí (viz. 

příloha č. 22)  „ Součtová metoda“.  

Součtovou metodou mohou být dimenzovány stokové sítě malého plošného 

rozsahu, s krátkou dobrou odtoku, která nepřesáhne 15 minut. Za kritický déšť se považuje 

15 minutový neredukovaný déšť. Oba předpoklady splněny. Součtová 

metoda = součet průtoků odpadní vody v jednotlivých větvích sítě ve směru průtoku. 

Metoda nezohledňuje dobu odtoku odpadních vod do dimenzovacích profilů sítě stok. 

 

Postup výpočtu dimenzování stokové sítě: 

 

Sloupec č. 1:  Název stoky  

Názvy a příslušná čísla gravitačních i tlakových stok. 

 

Sloupec č. 2: Číslo kanalizačního okrsku 

Kanalizační okrsek = plocha povodí daného úseku stoky, ze které jsou odváděny 

odpadní vody. Pro výpočet a určení kanalizačního okrsku ( plochy povodí úseku ) byla 
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použita metoda ideálních střech. Metoda vyplývá z rozdělení kanalizačního povodí do 

jednotlivých okrsků pomocí půlení úhlů v daných šachtách. Čísla kanalizačních okrsků 

uvedených v tabulce ( viz. Příloha č. 2) jsou seřazena vzestupně ( 1, 2, 3, … ,n ). 

 

Sloupec č. 3: Plocha povodí Sp vyjádřena v hektarech [ ha]: 

Plocha povodí byla zjištěna dle nitkového planimetru sloužícímu k určování 

plošných výměr a obsahů uzavřených obrazců. Je tvořen žíněmi napnutými v kovovém 

rámu v konstantním rozestupu. Celková plocha povodí činí 28,36 ha. 

 

Sloupec č. 4: Specifický odtok splašků qs: 

 

Použitý vztah pro výpočet: 

 

kde ,         1-1.ha-l.s  0,07
36,28

86400

1201516

=

⋅

=sq  

 

 

1516 ...  počet obyvatel, 

  120 … specifická spotřeba vody osoby za den [ l.os-1.den-1] , 

86400 … počet sekund za den , 

28,36  ... součet plochy kanalizačních okrsků => plochy povodí  [ ha ]. 

 

Vypočtený specifický odtok splašků je matematicky zaokrouhlen na 2 desetinná 

místa a hodnota je konstantní pro všechny stoky. 

V dané oblasti není žádný větší významný producent odpadních vod, na kterého by 

se muselo při výpočtech přihlížet. 
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Sloupec č. 5: Odtokový součinitel Ψ [ mm ]: 

Spolu s množstvím srážek, odtokem, vsakem a odparem patří odtokový součinitel 

mezi základní hydrologickou charakteristiku území. 

Pro výpočet odtokového součinitele byly do katastrální situace obce Dobrá 

zakresleny „ dva vzorové hektary“ => plocha 1 ha závislá na sklonu území.  

 

Použitý vztah pro výpočet:  

 

  

 

 

  

Ψs  … střední součinitel odtoku , 

Ψ …  součinitel odtoku  

Sx … plocha povrchu daného druhu [ ha ]. 

 

Sloupec č. 6: Redukovaná dílčí plocha Sd [ ha ]: 

 

Použitý vztah pro výpočet:  

 

Sd = Sp · ψ,                  kde 

 

Sp … plocha povodí [ ha ] , 

Ψ … součinitel odtoku. 

 

kde ,             
......

1

2211

∑

Ψ++Ψ+Ψ
=Ψ

n
nn

S

SSS
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Sloupec č. 7:  Redukovaná celková plocha Sc [ ha ]: 

Redukovaná celková plocha představuje postupné sčítání jednotlivých 

redukovaných dílčích ploch. Sčítání navazuje na hlavní stoku – po směru toku odpadních 

vod.  

Plochy vedlejších stok se sčítají zvlášť a ve spojných šachtách se teprve započtou 

se stokou, do které jsou zaústěny. Následně se připočtou k dosud sečteným plochám. 

 

Sloupec č. 8:  Intenzita redukovaného deště i: 

Konstantní hodnota intensity redukovaného deště je dána hodnotou  

157 l.s-1.ha-1. 

 

Sloupec č. 9: Dílčí dešťový průtok Qd [ l·s
-1 ]: 

Výpočet maximálních dešťových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků. 

 

Použitý vztah pro výpočet:  

Qd = Sp · ψ · i  , kde 

 

Sp … plocha povodí [ ha ] , 

Ψ … součinitel odtoku [ - ] , 

i …   intenzita redukovaného deště – zvolena . . .  i = 157 l.s-1.ha-1, 

Qd . .  maximální průtok dílčí děšťový. 
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Sloupec č. 10: Dílčí splaškový průtok Qs: 
Výpočet splaškových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků. 

 

Použitý vztah pro výpočet:  

 

Qs = SP · qS 

 

 

Sp  . . . plocha povodí [ ha ] , 
qs . . .vydatnost deště 15 minut trvání a příslušné periodicity [ l/s·ha ] 

 

Sloupec č. 11: Celkový splaškový průtok Qsc: 

Celkový splaškový průtok představuje postupné sčítání jednotlivých dílčích 

splaškových průtoků. Sčítání navazuje na hlavní stoku – po směru toku odpadních vod.  

Průtoky vedlejších stok se sčítají zvlášť a ve spojných šachtách se teprve započtou se 

stokou, do které jsou zaústěny. Následně se připočtou k dosud sečteným průtokům. 

 

Sloupec č. 12: Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim [ l·s-1]: 

Průtok Qdim se počítá pro každý kanalizační okrsek zvláště. Postupuje se opět po 

směru toku odpadní vody. K vypočtenému dimenzovanému průtoku hlavní stoky se 

připočtou v úseku napojení na kmenovou stoku dimenzované průtoky vedlejších stok. 

 

Použitý vztah pro výpočet:  

Qdim = Qd · Qsc   , kde 

 

Qd … dílčí dešťový průtok [ l·s-1] , 

Qsc … celkový splaškový průtok [ l·s-1 ]. 

 



Jana Snášelová: Návrh koncepce odkanalizování části obce Dobrá 

35 
2009 

Sloupec č. 13: Sklon dna [ ‰ ]: 

Sklon nivelety dna stoky významně rozhoduje o kapacitě potrubí. Návrh sklonu je 

značně omezen výškovými poměry terénu v ose stoky. Je nutné se pohybovat v intervalu 

nejmenší i největší hloubky uložení stoky.  

Pro gravitační stokové sítě nebylo v návrhu použito menší dimenze kruhových trub 

než DN 300. 

Pomocí počítačového programu Winplan ( podélný profil kanalizace verze 5.0 ) 

byly výškové kóty šachet a terénu, kde bude uložena kanalizace, vyneseny i s přesnými 

vzdálenostmi šachet => staničení.  

 

 

Sloupec č. 14: Navržený profil: 

Profil příslušné stoky byl navržen dle hydraulických tabulek. Průměr stoky byl 

nalezen podle dimenzovaného průtoku, kapacitního průtoku a sklonu stoky. Průměr byl 

vynesen do podélného profilu pomocí již výše uvedeného počítačového programu Winplan 

( podélný profil kanalizace verze 5.0 ). 

Podle vypočtené skutečné rychlosti ( viz. sloupec č. 19 ) a množství krytí zeminy 

nad stokou ( min. 2,20 m) byly měněny a upraveny sklony dna, čímž došlo k úpravě celého 

podélného profilu všech stok.  

 

Sloupec č. 15: Délka úseku [ m ]: 

            Délka odpovídající délce stoky v jednom kanalizačním okrsku. Tato délka byla 

zjištěna dle hydrotechnické situace ( příloha č. 2 ).   

 

Sloupec č. 16: Kapacitní průtok Qkap: 

             Kapacitní průtok = průtokové množství ve stoce při kapacitním plnění. Hodnota 

kapacitního průtoku Qkap se získala z hydraulických tabulek stok. 
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Sloupec č. 17: Kapacitní rychlost vkap: 

               Kapacitní rychlost =  rychlost ve stoce při kapacitním plnění. Hodnota této 

rychlosti vkap získána z hydraulických tabulek stok.  

Pomocí vkap se získá skutečná rychlost toku odpadní vody. 

 

Sloupec č. 18: Plnění [ m ]: 

                Hodnota plnění byla odečtena z hydraulických tabulek stok. Interpolací 

součinitele kappa se získala přesná hodnota. Vypočtená hodnota kappa se následně 

vynásobí poloměrem stoky ( r ) v [ m ].  

Sloupec č. 19: Skutečná rychlost vsk [ m·s-1 ]: 

 

      Použitý vztah pro výpočet:           Vsk = · vkap         , kde  

 …    součinitel kappa [ % ] , 

vkap … kapacitní rychlost [ m·s-1 ]. 

 

Sloupec č. 20: Doba průtoku t [ s ]: 

      Doba průtoku = doba průtoku odpadní vody v jednom kanalizačním okrsku. 

 

t =          , kde 

 

s … délka úseku [ m ] , 

vsk … skutečná rychlost [ m·s-1 ]. 

 

Zbývající sloupce, údaje viz příloha č. 4_Součtová metoda. 
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6 Závěr 
Cílem bakalářské práce byl návrh koncepce odkanalizování části obce Dobrá. 

Navržená koncepce je podložena výkresovou dokumentací a  hydrotechnickými výpočty. 

Vlastní návrh jednotné kanalizace byl zpracován ve třech variantách, přičemž byla 

mnou vybrána nejoptimálnější varianta, kterou jsem rozpracovala. Jednalo se o variantu č. 

3 (viz kap. 5). 

Výkresová dokumentace se skládá z následujících částí: 

� situace části obce Dobrá ( viz příloha č. 1,kap.5.1 ) 

� hydrotechnická situace ( viz příloha č. 2 ) 

� podélné profily ( viz příloha č. 3 až 21 ) 

� hydrotechnické výpočty ( viz příloha č. 22 ) 

 

Výše prezentována výkresová dokumentace byla zpracována pomocí software  

Autocad 2007 a Winplan – Podélný profil kanalizace verze 5.0. 

 

Situační výkres se zaměřuje na návrh kanalizačního potrubí, šachet a dalších objektů na 

stokové síti  ( viz příloha č. 1, kap. 5.1).  

 

Hydrotechnická situace je zaměřena především na návrh kanalizačních okrsků metodou 

ideálních střech a na návrh vzorových hektarů ( viz příloha č. 2, kap. 5.2).. 

 

Graficky zpracovány podélné profily se zaměřují na návrh podélných profilů 

jednotlivých stok. Celkový počet podélných profilů je 19, z toho 15 gravitačních a 4 

výtlakové. V rámci bakalářské práce jsou zpracovány podélné ptrofily pouze u stok 

gravitačních. Jedná se o podélné profily stok: A, A1, A1-1, A2, A2-1, A2-2, A3, B, B1, 

B2, B3, B4, C, C1, C2, D, D1, E a F ( viz příloha č. 3 až 21, kap.5.3 ). 
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Výše uvedený návrh jednotné kanalizace v obci Dobrá byl podložen hydrotechnickými 

výpočty, kde byla použita pro dimenzování stokové sítě součtová metoda. Na základě 

tabelárně zpracované součtové metody vychází největší dimenzovaný průtok u stoky F. 

Tento průtok činí 755,80 l/s. Největší skutečnou rychlost 2,82 m/s má stoka A1. Naopak 

nejmenší dimenzovaný průtok 6,7992  l/s má stoka A1-1 a nejmenší skutečnou rychlost  

0,61 m/s má stoka E 

 ( viz příloha č. 22, kap.5.4 ). 

 

Návrh na další etapu: 

- zpracování podélných profilů výtlkakových stok B, B1, D1 a E 

- bude řešena problematika kanalizačních přípojek 

- způsob křížení navržené stokové sítě s železniční trait na stoce A 

- odhad ekonomického zhodnocení navržené stokové sítě 
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