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Anotace 
 

V předložené bakalářské práci je zpracován návrh koncepce odkanalizování 

městské části Frýdlant nad Ostravicí. Jsou navrženy 3 možné varianty řešení, z niž jedna je 

podrobně rozpracována. V první části je navržena jednotná stoková síť, která je napojena 

na stávající čistírnu odpadních vod. Ve výkresech zpracovaných v programu AutoCad je 

do současné situační mapy zanesena gravitační a tlaková kanalizace včetně ostatních 

objektů na stokové síti, jako je například odlehčovací komora či kanalizační šachty. V další 

fázi je zpracována hydrotechnická situace, ve které je stoková síť rozdělená do 

kanalizačních povodí. Dále jsou zpracovány podélné profily všech navržených stok. 

Navržená stoková síť jednotné soustavy je podložena hydrotechnickými výpočty a 

výkresovou dokumentací. 

 

Klí čová slova: kanalizace, kanalizační šachta, odpadní voda, situace, hydrotechnická 

situace, podélný profil 

 

Annotation 

At this submitted Bachelor´s thesis, a conceptual offer of sewerage of a town district of 

Frýdlant nad Ostravicí is elaborated. Three possible variants of the solution are suggested, 

from which one is elaborated in more detail. At the first part, a unified sewer system, 

which is connected to the current sewage disposal plant, is designed. The gravitational and 

the pressure sewerage including other objects of the sewer system, as for example a 

lightening chamber or sewer channels,  are drawn into the present layout map in drawings 

created by software AutoCad. At the next phase, hydrotechnics situation in which the 

sewer system is divided into sewerage basins is worked out. Further, longitudinal sections 

of all of the suggested sewers are carried out.The proposed sewer net of the unified system 

is supported by hydrotechnics calculations and technical documentation. 

 Key words: sewerage, a sewer channel, waste water, a situation, hydrotechnics 

situation, a longitudinal section 
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1. Úvod  

V  bakalářské práci je zpracován koncept možného řešení soustavného stokového 

systému pro odvod odpadních vod z centrální části města Frýdlant nad Ostravicí. Odvedení 

odpadních vod je řešeno jednotnou stokovou soustavou. Svedení vod do čistírny odpadních 

vod je jak gravitační, tak tlakové. V praktické části práce je komplexní řešení návrhu 

stokové sítě. V programu AutoCad je navržena stoková soustava.V programu Winplan jsou 

pak zpracovány podélné profily všech stok [Příloha č.3-25]. V závěru je pak pomocí 

součtové metody [Příloha č.27] nadimenzováno kanalizační potrubí.  

V teoretické části práce je nastíněn systém odvodu odpadních vod z daného území. 

Detailněji jsou pak rozepsány nejpodstatnější části kanalizační soustavy. V této části je 

také podrobně popsán způsob výpočtu jednotlivých hodnot ze součtové metody, která je 

podstatnou součástí každého návrhu stokové sítě. Nedílnou součástí je přehledné shrnutí 

všech nejdůležitějších údajů z výkresové části práce. Jsou to hodnoty z podélných profilů 

jednotlivých stok(sklony potrubí, rychlosti, krytí, přípoje stok a spády části stok 

do kanalizačních okrsků). Dále je zde popis hlavních údajů z příloh situace [Příloha č.1] 

a hydrotechnická situace [Příloha č.2]. Celá stoková síť byla navrhována tak, aby byla 

bezvadně funkční a taktéž bylo zohledněno hledisko nákladů.  

2. Popis stávajícího stavu a hydrologických pom ěrů 

Město Frýdlant nad Ostravicí se nachází v podhůří Moravskoslezských Beskyd 

v nadmořské výšce přibližně 600 m n. m. Město spadá pod správu Moravskoslezského 

kraje a okresu Frýdek – Místek. Počet obyvatel se blíží číslu 10 000. Katastrální výměra 

činí 21,88 km2 . Ve městě se nachází 11 sídelních jednotek. Frýdlant je rozdělen do tří 

katastrálních území. Z důvodu své pozice v návětrné straně Beskyd se město řadí 

k srážkově bohatším oblastem v České republice. Podél města protéká řeka Ostravice, 

která slouží jako recipient. Roční úhrn srážek přesahuje 900 mm. S polohou také souvisí 

nižší průměrné roční teploty, které jsou z důvodu vyšší nadmořské výšky relativně nízké. 

Řeka Ostravice, která je recipientem, vzniká soutokem Černé a Bílé Ostravice u obce Staré 

Hamry v Moravskoslezských Beskydech. Řeka protéká Frýdlantem nad Ostravicí, 

Paskovem, Frýdkem-Místkem a Ostravou. V Ostravě se vlévá jako pravostranný přítok  
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do řeky Odry. Délka toku je 65km, plocha povodí činí 827km2, průměrný průtok je 

15,5 m³/s. Spadá pod povodí Odry a úmoří Baltského moře. [5], [6] 

3. Vytipování problém ů 

Celková plocha povodí, které je nutno odvodnit je 68,60 hektarů. Plochu tvoří 

centrum města s velkým množstvím objektů produkující znečištěnou vodu. V centru města 

se nachází gymnázium, velké množství obchodů, obytné domy a množství restaurací. 

Zbylou část povodí tvoří poměrně hustá zástavba. Z tohoto důvodu musí být navržena 

vcelku rozvětvená kanalizační síť.  Hlavním problémem je v souvztažnosti k současnému 

stavu  odvodňovaného prostoru staré a dnes již poddimenzované potrubí, které je částečně 

nahrazováno potrubím novým, pouze však v nejexponovanějších místech. V horizontu 

přibližně posledních dvaceti let se exponenciální řadou  rozrostly zpevněné plochy, které 

nejsou na rozdíl od ploch nezpevněných schopny absorbovat dešťovou vodu. Dalším velice 

relevantním argumentem k vybudování nové stokové sítě je fakt, že chybějící kanalizace 

na okrajích města nutí jejich obyvatele vypouštět splaškové vody přímo do nedalekého 

recipientu. Z těchto důvodů je nutné vybudovat novou správně nadimenzovanou a funkční 

stokovou síť. Charakter terénu umožňuje svedení odpadních vod prakticky z celého území 

gravitačním způsobem, pouze z jedné části kanalizační sítě je nutno převést odpadní vodu 

tlakovou kanalizací. 

Stoková síť bude napojena na současnou čistírnu odpadních vod, která je v blízkosti 

recipientu – řeky Ostravice. Čistírna odpadních vod vyhovuje požadavkům, které si 

nárokuje nová kanalizační síť.  

4. Principy řešení 

4.1. Legislativní 
Kanalizace se zřizují ve veřejném zájmu. 

Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky 

k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kanalizační objekty včetně čistíren odpadních 

vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. 

Kanalizace je vodním dílem. Provozování kanalizací je souhrn činností k zajištění dodávky 

pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod, není jím správa majetku kanalizací ani 
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jejich rozvoj. Skutečnost, že kanalizace i jejich jednotlivé prvky jsou vodním dílem, 

znamená významný vztah na zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon) a jeho jednotlivá ustanovení. Ke zřízení kanalizací, jejich změnám  

a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění, je potřeba povolení vodoprávního 

úřadu (§ 15 zákona o vodách). S tímto souvisí i povolení k nakládání s vodami a další 

práva a povinnosti související s vodními díly jako ochrana vodních děl (§ 58 zákona o 

vodách), povinnost vlastníků vodních děl (§ 59 zákona o vodách např. zpracovat 

manipulační nebo provozní řád, technickobezpečnostní dohled (§ 61 – 62 zákona o 

vodách).  

Kanalizace musí být navrženy a provedeny tak, aby negativně neovlivnily životní 

prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění odpadních vod 

z odkanalizovaného území a aby byla zabezpečena nepřetržitost odvádění odpadních vod 

od odběratelů této služby. Současně musí být zajištěno, aby bylo omezováno znečišťování 

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 projektovou dokumentaci, 

výstavbu a provoz kanalizací a čistíren odpadních vod stanoví prováděcí právní předpis. 

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 

odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace. [3] 

4.2. Technické 

4.2.1 Účel stokování 

Základní podmínkou zdravého bydlení a uchování životního prostředí obyvatel 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 
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síť, čistírna odpadních vod a recipient, jež jsou ve vzájemné vazbě, při zajištění maximální 

ochrany respektive zachování kvality vody v recipientu. 

Koncepce kanalizace je podřízena cíli zajistit ochranu území, povrchových  

a podzemních vod před znečištěním vodami vypouštěnými z městských a průmyslových 

areálů, dále ochranu před nežádoucím nekontrolovaným odtokem srážkových vod a tím 

zajistit vhodné hygienické podmínky obyvatel v odkanalizovaném území. Kanalizaci tvoří 

stokové sítě s objekty a čistírny odpadních vod. 

Cíl, který má kanalizace zajistit, vyžaduje spolehlivé, hospodárné a zdravotně 

neškodné odvádění odpadních vod z určitého území nebo připojené nemovitosti 

do zařízení na čištění odpadních vod a dále do vodního recipientu a odvádění části 

dešťových vod, určené podle místní potřeby, ze zástavby. 

4.2.2 Pojmy 

Kanalizace – soubor zařízení, umožňují 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. 

Stoková síť – je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení sloužících k odvádění 

odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do městské čistírny 

odpadních vod, případně přímo do recipientu. [7] 

Odpadní vody -  viz. kapitola 4.2.3 

Čistírna odpadních vod - je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod, 

nejčastěji používaným typem v ČR je mechanicko biologická čistírna odpadních vod. 

Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění a dočištění probíhá v recipientu, čistící 

procesy probíhající v čistírně odpadních vod jsou mechanické, biochemické a chemické. 

[8] 

4.2.3 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, jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ovlivnit jakost 

povrchových nebo podzemních vod. 
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Odpadními vodami jsou: 

� všechny druhy vod odváděné stokovou sítí; 

� 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 součást zařízení k odvodnění pozemních staveb; 

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

� tekuté odpady. 

 

Látky, kterým má být p řed 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; 

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

čistírny odpadních vod; 

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

výbušné, dusivé nebo otravné směsi; 

� jinak nezávadné, ale které smísením se 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 200mg·l-1, ropu a ropné látky přesahující  

5mg·l-1 u systému odvodnění bez ČOV, 20mg·l-1 u systému odvodnění ukončených 

ČOV. 

4.2.4 Soustavy stok 

V podstatě existují tři typy stokových soustav. Jsou to soustava jednotná, soustava 

oddílná a soustava modifikovaná. 

 
A) Jednotná stoková soustava (Obr. č. 1) 

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 



Jan Odvářka: Návrh koncepce odkanalizování městské části Frýdlant nad Ostravicí 
 

rok 2009  6 

stokovou sítí se dopravují splaškové vody, je nutné zatrubnění stok. Zásadní nevýhoda 

jednotné stokové soustavy spočívá 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..  

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

druhů odpadních vod. Kdybychom měli 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. Toto je nejkritičtější místo na jednotné kanalizační soustavě.  

Nevýhoda odlehčovacích komor spočívá v tom, že i při velmi vysokém 

naředění splaškových vod vodami dešťovými, dochází k zanášení čerstvého fekálního 

znečištění do recipientu.  

Obdobného vlivu na snížení profilu směrem k čistírně odpadních vod jako 

za odlehčovací komorou 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. 

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 za účelem minimalizace 

odtoků povrchových vod. 

 

Obr. č. 1 
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B) 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. 

 

Splašková oddílná soustava - stoky musí být zatrubněny. S ohledem na relativně 

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.  

 

Zvláštní způsoby odkanalizování 

Používají se v rozptýlené zástavbě, v rovinatém terénu, je-li hladina podzemní vody 

mělko pod terénem, jsou-li geologické podmínky nepříznivé, je-li třeba provádět úzké 

výkopy, v ochranném pásmu vodního zdroje, v případě občasného odtoku splaškových 

vod, bodové přečerpávání z titulu rovinatého terénu a potřebného sklonu stok by bylo časté 

a po malých úsecích stok.  

� Podtlaková (vakuová) kanalizace (Obr. č. 2) 

Systém má centrální vakuovou stanici, kde se pomocí vakuových čerpadel vytvoří 

podtlak ve sběrné tlakové nádobě. Do tohoto zásobníku se nasávají splašky při otevření 

sacího ventilu, umístěného v akumulační jímce (šachtě) na domovní přípojce. 

Systém tvoří domovní přípojka s gravitačním svodem do akumulační šachty, 

akumulační šachta s podtlakovým ventilem, podtlakové přípojné potrubí z akumulační 

šachty do sběrného potrubí, podtlakové sběrné potrubí, vakuová stanice. 

Výhody toho principu dopravy odpadních vod jsou především velké rychlosti, v ČOV 

nejsou třeba mělnící česle, odpadá údržba stok, poruchy jsou rychle zjistitelné ve stanici, 
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jsou předpokládány pro minimum balastních vod, provzdušnění splňuje aerobní podmínky 

v odpadních vodách. 

 

Obr. č. 2 

 

 

� Tlaková kanalizace 

Podstatou tohoto systému je stavba čerpacích šachet – jímek, do nichž jsou gravitačně 

svedeny splašky z jednotlivých případně hvězdicově z více nemovitostí. Z jímky jsou 

pomocí ponorného objemového čerpadla, případně vybaveného drtičem nečistot, 

dopravovány splašky tlakovým potrubím podstatně menšího průměru do ČOV. Odvodnění 

je tedy založeno na vyvození tlaku 0,5 – 3,0 MPa v hlavním uličním potrubí, do kterého 

jsou přes domovní čerpací stanice čerpány odpadní vody z akumulačních jímek. Provoz 

čerpání je automatický s hladinovým spínačem, případně řízený počítačem.  

Systém tvoří gravitační přípojky do sběrné jímky, vlastní akumulační a čerpací jímky 

s ponorným čerpadlem, výtlak do sběrného tlakového potrubí, sběrné tlakové potrubí. 

 

� Pneumatická kanalizace 

Alternativní způsob transportu splašků z místa soustředění, tlakovým vzduchem, i na 

velké vzdálenosti. Např. z několika obcí do centrální ČOV, místo čerpání malých objemů  

odpadních vod, nepřesahující zpravidla množství několika l·s-1, což je neekonomické 

a přináší řadu těžkostí (např. zahnívání odpadních vod v jímkách, nárazový přítok 
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na čistírnu odpadních vod, údržba čerpadel, odvzdušnění výtlaků, u dlouhých výtlaků 

problém tlakových rázů atd.). 

Odpadní vody natékají gravitačně do předšachty, dále do pracovní nádrže. Při jejím 

naplnění se do ní automaticky zavede tlakový vzduch, odpadní voda je vytlačována 

do výtlaku tlakovým vzduchem. Vestavěné zpětné klapky řídí směr toku odpadních vod. 

Po vyprázdnění či určitém časovém cyklu se pracovní nádrž odvzdušní a proces se 

opakuje. Většinou zařízení pracuje se dvěmi nádržemi, provádí se doprava odpadních vod 

z jedné nádrže, zatímco se druhá plní. Z důvodu provozní bezpečnosti se instalují 

minimálně dva kompresory. 

U pneumatické dopravy splašků lze dopravovat i velmi znečištěné médium. 

 

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.  

Způsob dopravy dešťových vod se navrhuje pouze gravitační. 

 

C) Modifikace stokových soustav 

Při rozhodování o volbě stokové soustavy je nutné zvážit celou řadu hledisek. Není 

řečeno, že jedna koncepce odvodnění musí být použita na celé odvodňované území. 

V některých případech lze použít soustavu kombinovanou. Principem kombinované 

soustavy je, že splaškové vody jsou odváděny hluboko uloženými stokami, dešťové vody 

mělce uloženým potrubím. Jinou modifikací kombinované soustavy aplikujeme u nás 

a slouží hlavně k odvodnění menších obcí. Princip spočívá v tom, že stokami pro dešťové 

vody jsou odváděny jen vody neznečištěné (vody ze střech, neprašných vozovek, chodníků 

atd.) nejčastěji přímo bez čištění do recipientu. Dešťové vody ze znečištěných ploch jsou 

odváděny společně s vodami splaškovými do ČOV.  

4.2.5 Systémy stok 

Systematické uspořádání stok za účelem odvedení odpadních vod a jejich 

soustředění do nejnižšího místa (ČOV), musí být provedeno s ohledem na konfiguraci 

terénu, na způsob zástavby a dispozici recipientu, případně další podmínky. Stoky by měly 

být navrhovány tak, aby jimi byly odpadní vody co nejvýhodnější trasou dopraveny 
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do čistírny odpadních vod.  

 

a) Radiální systém (Obr. č. 3) – používá se při odvodnění kotlin, stoky se 

paprskovitě sbíhají v nejnižším místě kotliny, odtud je odpadní voda odváděna 

gravitačně nebo přečerpáváním. 

 

Obr. č. 3 

 

 

b) Větevný systém (Obr. č. 4) – je vhodný v členitém terénu, stoky vedou co možná 

nejkratším směrem a nejvýhodnějším sklonem k nejnižšímu bodu soustředění 

odpadních vod. 

 

Obr. č. 4 
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c) Úchytný systém (Obr. č. 5) – používá se v dlouhých táhlých údolích, úchytná 

stoka v komunikaci podél vodního toku přejímá postupně odpadní vody 

z jednotlivých sběračů. 

 

Obr. č. 5 

 

 

 

 

 

 

d) Pásmový systém (Obr. č. 6) – vznikne při návrhu několika výškových pásem stok, 

je výhodné tam, kde je nutno počítat s umělým zdvihem odpadních vod, aby mohly 

být zaústěny do recipientu a čerpané množství bylo minimální. 

Obr. č. 6 
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4.2.6 Technické podmínky pro navrhování stok 

Tvary a rozměry stok 

Pro stoky se doporučuje používat základní tvary: kruhový (Obr č. 7),  

vejčitý (Obr č. 8), tlamový (Obr. č. 9). 

Výběr tvaru pro jednotlivé stoky závisí na posouzení hydraulických, provozních, 

stavebních, ekonomických, geologických a jiných požadavků a podmínek. 

 Hydraulickému hledisku, koncentraci malých průtoků ve dně stoky, nejlépe 

vyhovuje vejčitý tvar a nejméně tlamový tvar. Kruhový profil je nejvýhodnější pro 

konstrukci zařízení na jejich čištění a nejlépe se vyrábí jako prefabrikát. Vejčitý profil se 

navrhuje, je-li dostatečná výška nadloží. Staticky nejvýhodnější je tvar vejčitý, dále pak 

kruhový a nejméně výhodný je profil tlamový. 

 

Obr. č. 7 

 

 
Obr. č. 8 
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Obr. č. 9 

 

Dispozice stok 

 Základní podmínky dispozice stok udává ČSN 75 6110. Stoky veřejných kanalizací 

se situují do veřejných ploch a pozemních komunikací v souladu s ČSN 73 6005 a dalšími 

předpisy. Stoky jednotné soustavy se nejčastěji umisťují pod osu komunikace. U oddílné 

soustavy jsou stoky na splaškové odpadní vody umisťovány mimo osu komunikace a stoky 

na dešťové odpadní vody v ose komunikace.  

 

Hloubka uložení 

 Stoky musí být pod terénem uloženy tak hluboko, aby gravitačně odváděly vody, 

pro které jsou určeny. Stoky musí ležet tak hluboko, aby bylo možné odvodnit průměrně 

hluboké podzemní prostory (sklepy, skladiště atd.). Hloubka uložení stok se stanovuje 

vždy v městské části se stejným způsobem podsklepení, šířkou ulic a komunikací.  

 Doporučená minimální hloubka krytí pod silniční komunikací je 1,80 m. 

Doporučená maximální hloubka uliční stoky je 6,0 m. Při křížení dráhy nebo komunikace 

se doporučuje minimální výška krytí stoky 1,5m.  

 

Sklony stok 

 Sklon stoky se většinou neliší od sklonu povrchu terénu, podle zásady nejkratšího 

vedení stoky k výslednému nejnižšímu místu. Snaho zpravidla bývá docílit co největší 

sklon stoky a tím i rychlosti ve stoce. Při návrhu malých sklonů vycházejí velké profily 

stok, voda protéká stokou malou rychlostí (nutnost čištění stoky). Je-li navržen větší sklon, 

odpadá čištění stoky. Stoky je však nutno zahlubovat a tím se zvětší nároky na zemní práce 

při stavbě, případně se musí budovat čerpací stanice. 
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 Maximální sklony stok jsou dány maximální přípustnou rychlostí, viz ČSN 75 

6101. Největší průtočná rychlost při kapacitním plnění ve stokách může být 5 m·s-1. 

 

Materiály stok 

 Volí se podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný, odolný proti 

mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravované odpadní vody, proti 

agresivním vlivům okolního prostředí, proti namáhání stok, má umožnit bezpečné a účinné 

čištění stok. Stoky mohou být trubní, monolitické, popřípadě ze stavebních 

železobetonových dílců.. Roury na trubní stoky se vyrábějí z materiálů kamenina, čedič, 

beton, plasty, sklolaminát atd. [2], [4] 

5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 

doporu čené varianty řešení 

5.1. Posouzení možných variant řešení 
Vzhledem k charakteru terénu a zástavby na daném území, se jeví jako 

nevýhodnější použití větevného systému stokové sítě. Různost variant řešení [Příloha č. 

28] spočívá hlavně v rozdílném odvodnění částí kanalizační sítě v místech, kde se terén 

svažuje směrem od sběrné šachty. Tuto situaci lze však celkem snadno řešit hlubším 

výkopem a tím pádem se docílí gravitačního svedení odpadních vod (Varianta č.1). Tato 

varianta se jeví jako nejpřijatelnější hlavně z důvodu ekonomických,úspoře času, materiálu 

a místa. Pokud by na daných místech byl použit alternativní způsob odkanalizování 

(Varianta č. 3), projevilo by se to negativně na konečném rozpočtu a to hlavně z důvodu 

nutného budování vcelku nákladných čerpacích stanic a dalšího potrubí o relativně velké 

světlosti.  

Taktéž z důvodů nákladových a díky její jednoduchosti je použita jednotná 

soustava stok. Jako jiná možnost přicházela v úvahu také oddílná splašková soustava 

(Varianta č.2), která se v oblastech v vyšším úhrnem srážek a vyšší hustotou zalidnění jeví 

jako dobrá varianta. 
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5.2. Rozpracování doporu čené varianty řešení 

5.2.1 Všeobecná část 

Podkladem pro vypracování tohoto projektu byla situace území s polohopisným 

a výškopisným zaměřením. Situace je v měřítku 1:100. Jsou na ni zaznamenány veškeré 

asfaltové, betonové, nezpevněné a ostatní plochy, zastavěné plochy, železnice a vodní 

toky. Stavba je situována do katastru města Frýdlant nad Ostravicí. Výstavba kanalizace je 

vedená osou komunikace a to z důvodu optimálního napojení kanalizačních přípojek 

z odvodňovaných objektů.  

5.2.2 Podmi ňující p ředpoklady 

Hlavním úkolem bakalářské práce je návrh kanalizace. Předložky inženýrských sítí 

a napojení na stávající technické vybavení bude řešeno v diplomové práci. 

5.2.3 Výkresová část 

A) Situace [Příloha č. 1] 
Do situační mapy města byla navržena v programu AutoCad jednotná kanalizační 

soustava. Navržená kanalizace je připojena na stávající čistírnu odpadních vod, která je 

umístěna v nejnižším bodě z důvodu gravitačního svedení odpadních vod. V příloze 

situace (viz. Příloha č. 1) je zaznačena gravitační stoková síť, výtlaková stoková síť, směr 

toku odpadní vody, dále pak objekty na stokové síti, jako jsou spojné a lomové šachty, 

odlehčovací komory, čerpací stanice, čistírna odpadních vod a výustní objekty. 

Celá kanalizační síť je rozdělena do dvou částí a to na stoky A a stoky B. 

Část stokové sítě B je napojena na stokovou síť A v šachtě číslo 34. Do této šachty jsou 

odpadní vody z části B čerpány výtlakem. Zbytek stokové sítě je sveden gravitačně 

do ČOV. Stoková síť má celkem 23 stok, 206 šachet, z toho 19 spojných šachet a 135 

lomových šachet. Dále jsou v situaci dva výustní objekty, jedna čerpací stanice a jedna 

čistírna odpadních vod. Celková délka stokové sítě činí 7701m. 
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Tabulka č. 1 Základní údaje navržené stokové sítě 

Název stoky 
Délka 

stoky[m] 

DN (min.-

max.) 
Počet šachet Vtoky vedl. stok. 

A(hlavní stoka) 1010 200-1200 24 A1,A2,A3,A4 

A1 91 200 4  

A2 64 200 2  

A3 776 300-800 22 
A3-1, 

A3-2,A3-3 

A3-1 140 200-300 3  

A3-2 112 200-300 3  

A3-3 110 300 3  

A4 1171 200-900 31 

A4-1,A4-2, 

A4-3,A4-4, 

A4-5,A4-6 

A4-1 30 100 1  

A4-2 308 200-400 7  

A4-3 100 200 2  

A4-4 348 300-500 9 A4-4a 

A4-4a 239 200-400 6  

A4-5 997 300-600 22 A4-5a 

A4-5a 175 300 4  

A4-6 192 200-300 6  

B 854 300-700 26 B3,B4 

B1 135 200-300 4  

B2 121 300 7  

B3 302 300-400 9  

B4 166 200-400 5 B4a 

B4a 246 300-400 6  

B5 14 700 0(ČS a OK) B,B1,B2 

 

Do hlavní stoky A je napojena stoka A1 v šachtě číslo 22, stoka A2 v šachtě číslo 12,  

stoka A3 v šachtě číslo 7 a stoka A4 v šachtě číslo 5.  

Do vedlejší stoky A3 je napojena stoka A3-1 v šachtě číslo 39, stoka A3-2 v šachtě číslo 

37 a stoka A3-3 v šachtě číslo 34. Do šachty číslo 34 je pak napojena výtlaková část 

kanalizace končící stokou B5. 



Jan Odvářka: Návrh koncepce odkanalizování městské části Frýdlant nad Ostravicí 
 

rok 2009  17 

Do vedlejší stoky A4 je napojena stoka A4-1 v šachtě číslo 85, stoka A4-2 v šachtě číslo 

83, stoka A4-3 v šachtě číslo 79, stoka A4-4 v šachtě číslo 74, stoka A4-5 v šachtě číslo 68 

a stoka A4-6 v šachtě číslo 64. 

Do vedlejší stoky A4-4  je napojena stoka A4-4a v šachtě číslo 106. 

Do vedlejší stoky A4-5 je napojena stoka A4-5a v šachtě číslo 134. 

Do vedlejší B je napojena stoka B3 v šachtě číslo 156 a stoka B4 v šachtě číslo 158. 

Do vedlejší stoky B4 je napojena stoka B4a v šachtě číslo 193. 

Do vedlejší stoky B5 je napojena stoka B, B1 a B2 v šachtě číslo 148. 

 

Výškové napojení průběžných stok v šachtách je plynulé (dno do dna). Kóty napojení 

vedlejších stok lze vyčíst z příloh podélný profil stoky (Příloha č. 3-25).  

B) Hydrotechnická situace [Příloha č. 2] 
V hydrotechnické situaci je zakresleno kanalizační povodí, ve kterém se nachází 

celá kanalizační síť. Kanalizační povodí je rozděleno na kanalizační okrsky. Návrh 

kanalizačních okrsků a výpočet jejich plochy je důležitý z důvodu budoucího dimenzování 

potrubí, které vychází ze součtové metody (Příloha č. 27). Povodí stokových úseků 

v intravilánu se určují při sklonu terénu do 5% pomocí takzvaných ideálních střech, kdy se 

půlí úhly v uzlech, kterými jsou kanalizační šachty. Plocha kanalizačního okrsku je pak 

spočítána pomocí funkce v programu AutoCad. Plocha okrsku nesmí být větší než jeden 

hektar. 

Celková plocha kanalizačního povodí činí 68,60ha. Povodí je rozděleno do 102 

okrsků.  

Tabulka č. 2 Charakteristiky kanalizačních okrsků 

OČ Plocha DS OČ Plocha DS OČ Plocha DS OČ Plocha DS 

1 0,45 50 11 0,75 95 21 0,35 62 31 0,65 50 

2 0,73 91 12 0,83 30 22 0,68 63 32 0,62 100 

3 0,46 50 13 0,66 63 23 0,43 50 33 0,13 30 

; 0,62 73 14 0,80 63 24 0,95 110 34 0,40 72 

5 0,98 100 15 0,75 77 25 0,83 92 35 0,74 50 

6 0,93 100 16 0,40 101 26 0,84 100 36 0,49 50 

7 0,49 100 17 0,69 40 27 0,37 50 37 0,48 50 

8 0,78 64 18 0,61 100 28 0,84 100 38 0,87 100 

9 0,84 90 19 0,69 87 29 0,29 51 39 0,42 58 
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10 0,50 50 20 0,87 50 30 0,87 50 40 0,89 103 

OČ Plocha DS OČ Plocha DS OČ Plocha DS OČ Plocha DS 

41 0,98 100 51 0,63 87 61 0,93 97 71 0,72 50 

42 0,87 190 52 0,98 110 62 0,58 50 72 0,63 50 

43 0,99 50 53 0,83 75 63 0,51 50 73 0,62 100 

44 0,61 59 54 0,50 35 64 0,52 50 74 0,72 100 

45 0,43 50 55 0,63 50 65 1,00 100 75 0,66 90 

46 0,37 33 56 0,70 100 66 0,49 50 76 0,66 70 

47 0,80 36 57 0,92 125 67 0,60 50 77 0,88 122 

48 0,97 50 58 0,19 25 68 0,75 100 78 0,81 114 

49 0,72 50 59 0,76 75 69 0,60 69 79 0,77 102 

50 0,74 70 60 0,45 100 70 0,64 50 80 0,95 100 

OČ Plocha DS OČ Plocha DS OČ Plocha DS OČ Plocha DS 

81 0,96 122 87 0,58 50 93 0,94 100 99 0,49 50 

82 0,76 117 88 0,64 50 94 0,71 121 100 0,46 85 

83 1,00 123 89 0,48 61 95 0,07 31 101 0,73 121 

84 0,95 165 90 0,26 60 96 0,98 64 102 0,13 14 

85 0,64 106 91 0,37 77 97 1,00 100    

86 0,94 85 92 0,79 50 98 0,61 86    

 

Vysvětlivky k tabulce:  OČ – okrsek číslo, DS – délka stoky 

   Plocha okrsků je v hektarech, délka stoky je v metrech. 

 

V okrsku číslo 102 se nachází odlehčovací komora a čerpací stanice. 

C) Podélné profily 
Hlavní stoka A 

Sklon potrubí 5‰ 

� Potrubí o světlosti DN200 je v délce 50m a prochází okrskem číslo 1 

Minimální krytí 4,21m a maximální krytí 4,37m 

Rychlost 1,11m/s 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 50m a prochází okrskem číslo 3 

Minimální krytí 4,19m a maximální krytí 4,26m 

Rychlost 1,45m/s 

� Potrubí o světlosti DN400 je v délce 173m a prochází okrskem číslo 4,5 

Minimální krytí 4,22m a maximální krytí 4,69m  
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Rychlost 1,74m/s 

� Potrubí o světlosti DN500 je v délce 340m a prochází okrskem číslo 6,7,9,10 

Minimální krytí 2,91m a maximální krytí 4,69m  

Rychlost 2,01m/s 

� Potrubí o světlosti DN600 je v délce 95m a prochází okrskem číslo 11 

Minimální krytí 2,86m a maximální krytí 3,02m  

Rychlost 2,26m/s 

� Potrubí o světlosti DN900 je v délce 100m a prochází okrskem číslo 28 

Minimální krytí 2,86m a maximální krytí 4,78m  

Rychlost 2,93m/s 

� Potrubí o světlosti DN1200 je v délce 202m a prochází okrskem číslo 79,80 

Minimální krytí 3,94m a maximální krytí 4,82m  

Rychlost 3,51m/s 
 
Vedlejší stoka A1 

Sklon potrubí 20‰ 

� Potrubí o světlosti DN200 je v délce 91m a prochází okrskem číslo 2 

Minimální krytí 3,08m a maximální krytí 4,21m  

Rychlost 2,08m/s 

Do hlavní stoky A se vlévá v šachtě číslo 22. 
 
Vedlejší stoka A2 

Sklon potrubí 20‰ 

� Potrubí o světlosti DN200 je v délce 64m a prochází okrskem číslo 8 

Minimální krytí 2,76m a maximální krytí 3,62m  

Rychlost 2,08m/s 

Do hlavní stoky se vlévá v šachtě číslo 12. 

 
Vedlejší stoka A3 

Sklon potrubí 5‰ 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 93m a prochází okrskem číslo 12,13 

Minimální krytí 3,34m a maximální krytí 3,85m  

Rychlost 1,31m/s 

� Potrubí o světlosti DN400 je v délce 241m a prochází okrskem číslo 14,15,16 

Minimální krytí 3,50m a maximální krytí 3,85m  
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Rychlost 1,51m/s 

� Potrubí o světlosti DN500 je v délce 150m a prochází okrskem číslo 19,22 

Minimální krytí 2,76m a maximální krytí 3,55m  

Rychlost 1,81m/s 

� Potrubí o světlosti DN600 je v délce 50m a prochází okrskem číslo 23 

Minimální krytí 2,88m a maximální krytí 3,27m  

Rychlost 2,03m/s 

� Potrubí o světlosti DN800 je v délce 242m a prochází okrskem číslo 25,26,27 

Minimální krytí 2,86m a maximální krytí 3,28m  

Rychlost 2,42m/s 

Do hlavní stoky A se vlévá v šachtě číslo 7. 

 
Vedlejší stoka A3-1 

Sklon potrubí 10‰ 

� Potrubí o světlosti DN200 je v délce 40m a prochází okrskem číslo 17 

Minimální krytí 2,70m a maximální krytí 2,79m  

Rychlost 1,45m/s 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 100m a prochází okrskem číslo 18 

Minimální krytí 2,78m a maximální krytí 3,64m  

Rychlost 1,88m/s 

Do vedlejší stoky A3 se vlévá v šachtě číslo 39. 

 
Vedlejší stoka A3-2 

Sklon potrubí 10‰ 

� Potrubí o světlosti DN200 je v délce 50m a prochází okrskem číslo 20 

Minimální krytí 2,52m a maximální krytí 2,62m  

Rychlost 1,45m/s 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 62m a prochází okrskem číslo 21 

Minimální krytí 2,62m a maximální krytí 2,89m  

Rychlost 1,88m/s 

Do vedlejší stoky A3 se vlévá v šachtě číslo 37. 
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Vedlejší stoka A3-3 

Sklon potrubí 10‰ 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 110m a prochází okrskem číslo 24 

Minimální krytí 2,47m a maximální krytí 3,27m  

Rychlost 1,88m/s 

Do vedlejší stoky A3 se vlévá v šachtě číslo 34. 

 
Vedlejší stoka A4 

Sklon potrubí 6‰ 

� Potrubí o světlosti DN200 je v délce 51m a prochází okrskem číslo 29 

Minimální krytí 2,57m a maximální krytí 2,83m  

Rychlost 1,11m/s 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 100m a prochází okrskem číslo 30,31 

Minimální krytí 2,83m a maximální krytí 3,37m  

Rychlost 1,44m/s 

� Potrubí o světlosti DN400 je v délce 172m a prochází okrskem číslo 32,34 

Minimální krytí 3,37m a maximální krytí 5,36m  

Rychlost 1,73m/s 

� Potrubí o světlosti DN500 je v délce 103m a prochází okrskem číslo 40 

Minimální krytí 4,41m a maximální krytí 5,53m  

Rychlost 1,99m/s 

� Potrubí o světlosti DN600 je v délce 190m a prochází okrskem číslo 42 

Minimální krytí 4,41m a maximální krytí 4,75m  

Rychlost 2,23m/s 

� Potrubí o světlosti DN700 je v délce 260m a prochází okrskem číslo 53,54,55,56 

Minimální krytí 4,16m a maximální krytí 4,99m  

Rychlost 2,45m/s 

� Potrubí o světlosti DN900 je v délce 304m a prochází okrskem číslo 74,75,78 

Minimální krytí 2,57m a maximální krytí 3,86m  

Rychlost 2,86m/s 

Do hlavní stoky A se vlévá v šachtě číslo 5. 
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Vedlejší stoka A4-1 

Sklon potrubí 30‰ 

� Potrubí o světlosti DN100 je v délce 30m a prochází okrskem číslo 33 

Minimální krytí 4,36m a maximální krytí 4,94m  

Rychlost 1,65m/s 

Do vedlejší stoky A4 se vlévá v šachtě číslo 85. 

 
Vedlejší stoka A4-2 

Sklon potrubí 10‰ 

� Potrubí o světlosti DN200 je v délce 50m a prochází okrskem číslo 35 

Minimální krytí 3,39m a maximální krytí 3,70m  

Rychlost 0,34m/s 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 200m a prochází okrskem číslo 36,37,38 

Minimální krytí 3,49m a maximální krytí 4,79m  

Rychlost 0,51m/s 

� Potrubí o světlosti DN400 je v délce 58m a prochází okrskem číslo 39 

Minimální krytí 4,75m a maximální krytí 5,36m  

Rychlost 0,66m/s 

Do vedlejší stoky A4 se vlévá v šachtě číslo 83. 
 
Vedlejší stoka A4-3 

Sklon potrubí 30‰ 

� Potrubí o světlosti DN200 je v délce 100m a prochází okrskem číslo 41 

Minimální krytí 2,90m a maximální krytí 4,51m  

Rychlost 0,60m/s 

Do vedlejší stoky A4 se vlévá v šachtě číslo 79. 

 
Vedlejší stoka A4-4 

Sklon potrubí 10‰ 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 159m a prochází okrskem číslo 43,44,45 

Minimální krytí 2,64m a maximální krytí 3,94m  

Rychlost 0,51m/s 

� Potrubí o světlosti DN500 je v délce 197m a prochází okrskem číslo 51,52 

Minimální krytí 3,75m a maximální krytí 4,75m  

Rychlost 0,79m/s 
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Do vedlejší stoky A4 se vlévá v šachtě číslo 74. 

 
Vedlejší stoka A4-4a 

Sklon potrubí 11‰ 

� Potrubí o světlosti DN200 je v délce 33m a prochází okrskem číslo 46 

Minimální krytí 2,75m a maximální krytí 2,90m  

Rychlost 1,71m/s 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 136m a prochází okrskem číslo 47,48,49 

Minimální krytí 2,75m a maximální krytí 3,38m  

Rychlost 2,23m/s 

� Potrubí o světlosti DN400 je v délce 70m a prochází okrskem číslo 50 

Minimální krytí 3,31m a maximální krytí 3,75m  

Rychlost 2,69m/s 

Do vedlejší stoky A4-4 se vlévá v šachtě číslo 106. 

 
Vedlejší stoka A4-5 

Sklon potrubí 6‰ 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 150m a prochází okrskem číslo 57,58 

Minimální krytí 3,20m a maximální krytí 4,74m  

Rychlost 1,60m/s 

� Potrubí o světlosti DN400 je v délce 197m a prochází okrskem číslo 61,62,63 

Minimální krytí 4,67m a maximální krytí 5,96m  

Rychlost 1,93m/s 

� Potrubí o světlosti DN500 je v délce 350m a prochází okrskem číslo 64,65,66,67,68 

Minimální krytí 3,95m a maximální krytí 4,89m  

Rychlost 2,22m/s 

� Potrubí o světlosti DN600 je v délce 300m a prochází okrskem číslo 69,70,71,72,73 

Minimální krytí 4,16m a maximální krytí 5,00m  

Rychlost 2,50m/s 

Do vedlejší stoky A4 se vlévá v šachtě číslo 68. 

 
Vedlejší stoka A4-5a 

Sklon potrubí 5‰ 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 175m a prochází okrskem číslo 59,60 

Minimální krytí 2,55m a maximální krytí 4,74m  
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Rychlost 1,44m/s 

Do vedlejší stoky A4-5 se vlévá v šachtě číslo 134. 

 
Vedlejší stoka A4-6 

Sklon potrubí 14‰ 

� Potrubí o světlosti DN200 je v délce 70m a prochází okrskem číslo 76 

Minimální krytí 2,64m a maximální krytí 3,27m  

Rychlost 1,96m/s 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 122m a prochází okrskem číslo 77 

Minimální krytí 3,27m a maximální krytí 4,20m  

Rychlost 2,55m/s 

Do vedlejší stoky A4 se vlévá v šachtě číslo 64. 

 
Vedlejší stoka B 

Sklon potrubí 5‰ 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 239m a prochází okrskem číslo 81,82 

Minimální krytí 4,60m a maximální krytí 5,61m  

Rychlost 1,31m/s 

� Potrubí o světlosti DN400 je v délce 288m a prochází okrskem číslo 83,84 

Minimální krytí 4,82m a maximální krytí 5,34m  

Rychlost 1,57m/s 

� Potrubí o světlosti DN600 je v délce 241m a prochází okrskem číslo 91,96,97 

Minimální krytí 4,11m a maximální krytí 5,33m  

Rychlost 2,03m/s 

� Potrubí o světlosti DN700 je v délce 86m a prochází okrskem číslo 98 

Minimální krytí 3,82m a maximální krytí 4,11m  

Rychlost 2,23m/s 

Do vedlejší stoky B5 se vlévá v šachtě číslo 148. 

 
Vedlejší stoka B1 

Sklon potrubí 5‰ 

� Potrubí o světlosti DN200 je v délce 50m a prochází okrskem číslo 99 

Minimální krytí 3,51m a maximální krytí 4,33m  

Rychlost 1,11m/s 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 85m a prochází okrskem číslo 100 
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Minimální krytí 3,82m a maximální krytí 4,33m  

Rychlost 1,45m/s 

Do vedlejší stoky B5 se vlévá v šachtě číslo 148. 

 
Vedlejší stoka B2 

Sklon potrubí 5‰ 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 121m a prochází okrskem číslo 101 

Minimální krytí 2,63m a maximální krytí 4,10m  

Rychlost 1,45m/s 

Do vedlejší stoky B5 se vlévá v šachtě číslo 148. 

 
Vedlejší stoka B3 

Sklon potrubí 5‰ 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 150m a prochází okrskem číslo 92,93 

Minimální krytí 4,40m a maximální krytí 4,72m  

Rychlost 1,45m/s 

� Potrubí o světlosti DN400 je v délce 152m a prochází okrskem číslo 94,95 

Minimální krytí 4,29m a maximální krytí 4,73m  

Rychlost 1,74m/s 

Do vedlejší stoky B se vlévá v šachtě číslo 156. 

 
Vedlejší stoka B4 

Sklon potrubí 5‰ 

� Potrubí o světlosti DN200 je v délce 106m a prochází okrskem číslo 85 

Minimální krytí 3,47m a maximální krytí 4,00m  

Rychlost 1,11m/s 

� Potrubí o světlosti DN400 je v délce 60m a prochází okrskem číslo 90 

Minimální krytí 4,00m a maximální krytí 5,33m  

Rychlost 1,74m/s 

Do vedlejší stoky B se vlévá v šachtě číslo 158. 

 
Vedlejší stoka B4a 

Sklon potrubí 5‰ 

� Potrubí o světlosti DN300 je v délce 135m a prochází okrskem číslo 86,87 

Minimální krytí 4,22m a maximální krytí 4,63m  
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Rychlost 1,45m/s 

� Potrubí o světlosti DN00 je v délce 111m a prochází okrskem číslo 88,89 

Minimální krytí 3,83m a maximální krytí 4,22m  

Rychlost 1,74m/s 

Do vedlejší stoky B4 se vlévá v šachtě číslo 193. 

 
Vedlejší stoka B5 

Sklon potrubí 5‰ 

� Potrubí o světlosti DN700 je v délce 14m a prochází okrskem číslo 102 

Minimální krytí 4,10m a maximální krytí 5,07m  

Rychlost 2,50m/s 

Do vedlejší stoky A3 se čerpá výtlakem do šachty číslo 34. 

 

D) Hydrotechnické výpočty 
Pro dimenzování stokových  sítí malého plošného rozsahu, s krátkou dobou odtoku, 

která nepřesáhne 15 minut se používá tzv. součtová metoda (Příloha č. 27). Za kritický 

déšť se pro tento případ považuje patnácti minutový (neredukovaný) déšť. 

Součtová metoda byla použita při dimenzování stokové sítě v předložené práci. 

Postup výpočtu dimenzování stokové sítě (Příloha č. 27) 

� Sloupec 1 Stoka 

V tomto sloupci jsou uvedeny názvy stok. 

 
� Sloupec 2 Číslo kanalizačního okrsku 

Kanalizační okrsek je plocha povodí daného úseku stoky, zjištěná podle přílohy 

hydrotechnická situace (příloha č. 2), ze které se odvádí odpadní vody. Číslování 

okrsků začíná od konce kmenové stoky směrem k ČOV. 

 

� Sloupec 3 Plocha povodí 

Plocha jednotlivých kanalizačních okrsků byla změřena v programu AutoCad. 

Celková plocha kanalizačního povodí je 68,60 hektarů. Dispozice kanalizačních okrsků 

je patrná v příloze hydrotechnická situace (Příloha č. 2) 
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� Sloupec 4 Specifický odtok splašků qs byl vypočítán podle vztahu (1) 

1114,0
60,68

86400

1207000
−− ⋅⋅=

⋅

= haslqs   ,kde  (1) 

 

7000  ... počet obyvatel v odvodňovaném území; 

120  ... specifická spotřeba vody [l·osoba-1·den-1]; 

86400  ... počet vteřin za 1 den; 

68,60 ... celková plocha povodí [ha]. 

 

� Sloupec 5 Odtokový součinitel Ψ 

Z celkového množství srážek spadlých na určitou plochu část vody odteče 

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

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

Pro výpočet odtokového součinitele bylo potřeba do situační mapy zakreslit 

vzorové hektary (plocha o výměře 100x100m). Jsou to reprezentativní plochy pro 

odlišné druhy ploch. Zakreslení vzorového hektaru je provedeno v příloze číslo 26 

Vzorové hektary.  

Z takto zvolené plochy byl vypočten střední součinitel odtoku Ψs podle  

vztahu (2). 

  

∑

Ψ⋅++Ψ⋅
=Ψ

n
nn

s

S

SS

1

11 ...
  kde,  (2) 

 

Ψs ... střední součinitel odtoku; 

Ψ ... součinitel odtoku 

S ... plocha povrchu daného druhu [ha]. 

 

 

 

 



Jan Odvářka: Návrh koncepce odkanalizování městské části Frýdlant nad Ostravicí 
 

rok 2009  28 

Vzorový hektar 1 – pro rovinaté území při sklonu do 1% 

� Zastavěné plochy  S1 = 0,1190 ha = 11,90% 

� Asfaltové plochy  S2 = 0,0580 ha = 5,80% 

� Zeleň    S3 = 0,8230 ha = 82,30% 

 

1119,0
1

05,08230,070,00580,090,01190,0 −− ⋅⋅=⋅+⋅+⋅=Ψ hasls  

 

Vzorový hektar 2 – pro svažité území při sklonu 1% až 5% 

� Zastavěné plochy  S1 = 0,0886 ha = 8,86% 

� Asfaltové plochy  S2 = 0,0828 ha = 8,28% 

� Zeleň    S3 = 0,8286 ha = 82,86% 

  

1123,0
1

10,082860,080,00828,090,00886,0 −− ⋅⋅=⋅+⋅+⋅=Ψ hasls  

 

Z výsledných hodnot dvou vzorových hektarů byl aritmetickým průměrem určen 

odtokový součinitel 0,21 l·s-1·ha-1. 

 

� Sloupec 6 Redukovaná plocha dílčí Sd se určila ze vztahu (3) 

 

Ψ⋅= sd SS   [ha]  , kde  (3) 

 

Ss ... plocha povodí [ha]; 

Ψ ... odtokový součinitel.  

 

� Sloupec 7 Redukovaná plocha celková Sc 

V tomto sloupci se sčítaly jednotlivé redukované plochy dílčí v návaznosti na 

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

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

a připočítávají se k dosud sečteným plochám. 
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� Sloupec 8 Intenzita redukovaného deště 

Intenzita redukovaného deště byla dána hodnotou 157 l·s-1·ha-1. 

 

� Sloupec 9 Dílčí dešťový průtok Qd 

Výpočet maximálních dešťových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl 

proveden dle vztahu (4) 

 

iSQ sd ⋅⋅Ψ=   [l·s-1]  ,kde  (4) 

 

Ss ... plocha povodí [ha]; 

Ψ ... odtokový součinitel; 

i ... intenzita redukovaného deště [l·s-1·ha-1]. 

 

� Sloupec 10 Dílčí splaškový průtok Qs 

Výpočet splaškových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl proveden 

dle vztahu (5) 

 

sss qSQ ⋅=   [l·s-1]  ,kde  (5) 

 

Ss ... plocha povodí [ha]; 

qs ... specifický odtok splašků [l·s-1·ha-1]. 

 

� Sloupec 11 Celkový splaškový průtok QSC 

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

splaškové průtoky. 

 

� Sloupec 12 Maximální celkový dimenzovaný průtok  Qdim 

Tento průtok se počítá pro každý kanalizační okrsek zvlášť dle vztahu (6). 

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

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

vedlejších stok. 
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SCd QQQ +=dim   [l·s-1]  ,kde  (6) 

 

 

Qd ... dílčí dešťový průtok [l·s-1]; 

QSC ... celkový splaškový průtok [l·s-1]. 

 

� Sloupec 13 Sklon dna 

Interpolací výškových kót katastrální situace byly zjištěny výškové kóty šachet 

a terénu, kde bude uložena kanalizace. 

Pomocí počítačového programu Winplan (podélný profil kanalizace verze 5.0) 

byly tyto kóty vyneseny i s přesnými vzdálenostmi šachet (staničení). Byl zvolen jeden 

profil kanalizace a podle hloubky uložení stoky se určovaly sklony v ‰. Šlo o základní 

(teoretické) sklony, podle kterých se postupovalo při dalším výpočtu. 

 

� Sloupec 14 Navržený profil 

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

dimenzovaného průtoku, sklonu stoky a kapacitního průtoku, nalezen odpovídající 

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

dodržen u všech profilů kreslených v programu Winplan. 

Později byly dle skutečné rychlosti vsk (sloupec 19) a množství krytí zeminy 

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

kontrolovány a měněny další potřebné hodnoty podle Hydraulických tabulek stok. 

 

� Sloupec 15 Délka úseku s 

Je to délka úseku stoky v jednom určitém kanalizačním okrsku. Délky všech 

úseků byly změřeny v programu AutoCad v příloze Situace (příloha číslo 1). 

 

� Sloupec 16 Kapacitní průtok Qkap 

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

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

Hodnota Qkap se získala z Hydraulických tabulek stok. 
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� Sloupec 17 Kapacitní rychlost vkap 

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

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

vody. 

 

� Sloupec 18 Plnění h 

Hodnota plnění h se získala z hydraulických tabulek stok. Interpolací 

součinitele κ se získá přesná hodnota, která se vynásobí r (poloměr stoky v m). 

 

� Sloupec 19 Skutečná rychlost vSK se vypočítala ze vzorce (7) 

 

kapsk vv ⋅=
100

κ
  [m·s-1]  ,kde  (7) 

 

κ ...součinitel; 

vkap ... kapacitní rychlost [m·s-1]. 

 

� Sloupec 20 Dobu průtoku t (jednotliv ě) 

Je to doba průtoku odpadní vody v jednom kanalizačním okrsku, se vypočítala 

ze vzorce (8) 

 

kap
sk

v
v

s
t ⋅=   [s]  ,kde  (8) 

 

s ...délka úseku; 

vsk ... skutečná rychlost [m·s-1]. 

 

� Sloupec 21 Dobu průtoku t (celkově) 

Zde se jednotlivé doby průtoku sčítaly. Každá stoka se sčítala zvlášť. Podle 

doby toku odpadní vody na ČOV se volila metoda dimenzování stokové sítě. V tomto 

případě doba nepřesáhla 15 minut, proto pro celou dimenzaci stokové sítě byla použita 

součtová metoda viz. Příloha č. 27. 
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� Sloupec 22 Dobu průtoku t (celkově) – v tomto sloupci byla celková doba 

průtoku převedena z jednotek sekunda na jednotky minuta. 

 

� Sloupec 23 a 24 Součinitel λ a κ 

Součinitel λ vypočítáme z vzorce (9). Po vypočtení součinitele λ můžeme 

interpolací zjistit z Hydraulických tabulek stok hodnotu součinitele κ. Pomocí těchto 

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

 

100dim ⋅=
kapQ

Qλ     ,kde  (9) 

 

Qdim ...dimenzovaný průtok [l·s-1]; 

Qkap ... kapacitní průtok [l·s-1]. 

 

Na základě výše uvedených hydrotechnických výpočtů byla navržena stoková síť. [1] 

6. Závěr 

Cílem přeložené bakalářské práce bylo zpracování návrhu odkanalizování městské 

části Frýdlant nad Ostravicí. Ze tří možných variant viz kap. 5.1.byla nakonec zhodnocena 

jako nejvýhodnější varianta, č.1 - jednotná kanalizační síť, ve které je použito z většinové 

části gravitační svedení odpadních vod a pouze z části je svedení pomocí výtlaku. 

Vzhledem k charakteru území byla použita větevná soustava stokové sítě.  

Kanalizační síť bude napojena na stávající čistírnu odpadních vod. Dále byla 

na stokové síti navržena jedna odlehčovací komora, která bude odlehčovat dešťovou vodu 

v případě přívalových dešťů a tím sníží zatížení samotné kanalizace potažmo čistírny 

odpadních vod. Voda z odlehčovací komory teče poté výustním objektem do recipientu. 

Do odlehčovací komory přitéká promíchaná voda splašková s vodou dešťovou. Tyto vody 

pak můžou v recipientu způsobit fekální znečištění.  

V práci je zpracována koncept dokumentace potřebný k budoucí realizaci výstavby.  

Koncept návrhu odkanalizování městské části Frýdlant na Ostravicí je podložen 

hydrotechnickými výpočty a výkresovou dokumentací.    V rámci výkresové dokumentace  
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byla zpracována situace viz (Příloha č. 1), popis situace je uveden v kap. 5.2.3 a je 

do situační mapy města s polohopisným a výškopisným zaměřením zakreslena celá 

kanalizační soustava. V příloze hydrotechnická situace (Příloha č. 2) je každý výpočtový 

úsek stoky ohraničen kanalizačním okrskem. Souhrnná plocha kanalizačních okrsků 

vytváří kanalizační povodí. Podrobnější podpis hydrotechnické situace je uveden 

v kapitole 5.2.3. V přílohách podélný profil (Příloha č. 3-25) jsou zpracovány všechny 

části kanalizace. Z těchto příloh lze zjistit výškové poměry na každé části kanalizační sítě, 

hloubku výkopu, sklony potrubí, rychlosti průtoku odpadních vod atd. V kapitole 5.2.3 

jsou vypsány nejdůležitější údaje z příloh podélný profil. V příloze hydrotechnické 

výpočty (Příloha č. 27) jsou pomocí součtové metody vypočítány údaje, ze kterých vychází 

budoucí návrh potrubí. Podrobné rozebrání přílohy je v kapitole 5.2.3. 

V bakalářské práci nejsou řešeny čerpací stanice a výtlaková část kanalizace a dále 

také napojení kanalizačních přípojek. Tyto části budou řešeny v diplomové práci, která 

dále rozvede řešenou situaci.  

Předložená práce může posloužit jako koncept podkladu pro budoucí návrh 

projektu, jelikož je zpracována jako ideální model řešení dané situace. 
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