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Anotace 

 Diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci „Návrh koncepce 

odkanalizování městské části Karviná 1― II. etapou. V této etapě jsou zpracovány 

hydraulické výpočty dle Bartoškovy metody, zakresleny kanalizační přípojky 

u všech navrţených stok v podrobné situaci a ve všech podélných profilech stok. 

Byly vypracovány výkresy: příčný řez kanalizační šachtou Š58, příčný řez uloţení 

domovní přípojky L26, příčný řez uloţení kameninového potrubí a vypracován graf 

redukované čáry intenzit deště. Byl proveden návrh odlehčovací komory, návrh 

čerpací stanice a spočítáno ekonomické hledisko. 

 

Klíčová slova 
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Annotation 

Diploma thesis builds on my bachelor thesis "Design Concept Drainage 

District Karviná 1" II. phase. At this stage, hydraulic calculations prepared by 

Bartosek methods drawn drainage for all proposed sewer situation in a detailed 

and longitudinal profiles of all sewers. Drawings were developed: cross-section 

manholes S58, the cross section of the imposition of house connections L26, 

cross section imposing earthen pipe lines and drawn graph of the reduced 

intensity of rain. Was designed relief chamber, pumping station design and 

calculated the economic aspect. 
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1 Úvod 

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci s názvem „Návrh 

koncepce odkanalizování městské části Karviná 1.“  V rámci bakalářské práce 

jsem se věnoval samotnému návrhu stokové sítě, kdy byly vypracovány 3 moţné 

varianty návrhu, z nichţ byla posléze vybrána ta nejvhodnější varianta a to 

z uvedených důvodu viz bakalářská práce [1]. Následně byla tato varianta 

zpracována, kdy byly provedeny hydrotechnické výpočty pomocí součtové 

metody, zakreslena hydrotechnická situace, podrobná situace, byl zakreslen 

a spočítán vzorový hektar. Dále byly zpracovány podélné profily stok A, A1, A1a, 

A2, A2a, A3, A3a, A3b, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, B a B1.  

V rámci diplomové práce byla aplikována Bartoškova metoda na stávající 

hydrotechnické výpočty, je řešena problematika domovních přípojek a to jednak 

zakreslením do podrobné situace, ale také následně zakreslením do všech 

podélných profilů výše jmenovaných stok. Dále je spočítán návrh odlehčovací 

komory a odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení. Součástí 

přílohy jsou rozkresleny výkresy: příčný řez kanalizační šachtou, příčný řez 

uloţení kameninového potrubí s obsypem do pískového loţe, příčný řez napojení 

domovní přípojky a byl sestrojen graf redukované čáry intenzit dešťových sráţek 

na základě získaných výsledků z hydrotechnických výpočtů výše zmiňované 

Bartoškovy metody. 
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2 Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

 

2.1 Specifikace území 
 

Město Karviná leţí cca 21 Km severovýchodně od největšího města 

Moravskoslezského kraje Ostravy v těsné blízkosti hranice s Polskem. Poloha dle 

GPS souřadnice 49°52'7.841"N, 18°34'13.863"E.  

Karviná se rozprostírá na území o rozloze 57,48 km2 v průměrné nadmořské 

výšce 230 m n. m. a má téměř 63 tis. obyvatel. Hustota obyvatelstva činí 1096 

obyvatel / km2. Město se dělí na 9 městských části (Karviná-Fryštát, Karviná-Doly, 

Karviná-Lázně Darkov, Karviná-Ráj, Karviná-Staré Město, Karviná-Nové Město, 

Karviná-Mizerov, Karviná-Hranice a Karviná-Louky) [3]. 

Mé zájmové území, městská část Karviná 1 Mizerov, je z části zastavěna 

asfaltovými komunikacemi, rodinnými domy nebo jinými objekty. Zbylá část území 

je pokryta travnatými plochami, poli a na severovýchodním okraji lokality se 

nachází smíšený les [1]. 

 

Navrhovaná kanalizace se týká těchto ulic: 

1. Borová 

2. Hraničářská 

3. Jarní 

4. Jedlová 

5. Krátká 

6. Mickiewiczova 

7. Mizerovská 

8. Modřínová 

9. Včelařská 

10. Ţiţkova 
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a) b) 

    

c) d) 

    

 

Obr. 1: Fotografie ul. a) Jarní, b) Mickiewiczová, c) Včelařská a d) Ţiţkova 
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Obr. 2:  Satelitní snímek zájmového území Karviná 1 - Mizerov [2] 
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2.2 Hydrologické poměry 
 

Z hydrologického hlediska spadá město Karviná do úmoří Baltského a do 

povodí Odry. Městem protéká 6 vodních toků, z nichţ nejvýznamnější je řeka 

Olše, přičemţ Karviná se nachází na středním úseku jejího toku. Levostranným 

přítokem řeky Olše jsou Mlýnka, Solecký potok a Stonávka. Z pravé strany pak 

přitékají Karvinský a Staroměstský potok pramenící v rybniční oblasti Olšiny 

[1]. 

Hydrologické údaje vodního toku Olše: 

 Řeka pramení ve Slezských Beskydech v blízkosti polské vesničky 

Istebna ve výšce 880 m n. m. Ve své horní části mezi městy Jablunkov 

a Třinec tvoří hranici mezi Moravskoslezskými a Slezskými Beskydy. V úseku 

od Těšína po Karvinou tvoří přírodní česko-polskou hranici. V nadmořské 

výšce 195 m n. m. se vlévá do řeky Odry [4]. 

 

1. Celková plocha povodí    1118 km² 

2. Délka toku      99 km  

3. Průměrný průtok ve Věřňovicích   13,7 m³/s 

4. Úmoří      Baltské moře, Atlantský oceán 

5. Hydrologické pořadí    2-03-03-001 
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3 Vytipování problémů 

 V současné době je odkanalizování městské části Karviná 1 – Mizerov 

nedostačující. Současná jednotná stoková síť neodpovídá dnešním technickým 

poţadavkům. Zaústění je provedeno do gravitačního splaškového kanalizačního 

sběrače, jenţ ústí na stávající ČOV Karviná, jejímţ provozovatelem je firma 

SmVak. Část městské části Karviná 1 – Mizerov nemá odkanalizování vůbec nebo 

jen kratšími úseky stok ústícími za stávající výstavbou do terénu [1]. 

 Převáţná většina majitelů dané lokality zachycuje splaškové vody 

v nepropustných jímkách určených na vyváţení, případně je z jímek vypouští 

rovnou do recipientu. 

 V rámci bakalářské práce [1] byla navrhnuta jednotná stoková síť 

koncipovaná jako větvená kanalizace, odvádějící splaškové i dešťové vody 

dohromady. V důsledku velkých výškových rozdílů nebylo moţné navrhnout čistě 

gravitační kanalizaci. Byla navrhnuta kmenová stoka A jednotné stokové soustavy, 

odvádějící splaškové a dešťové vody gravitačně z velké části zájmového území. 

Na kmenovou stoku byly napojeny dílčí stoky A1, A1a, A2, A2a, A3, A3a, A3b, A4, 

A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11. Pro zbylé území byla navrţena kmenová stoka B 

jednotné stokové sítě, na níţ se napojuje stoka B1. Stoka B je zakončena čerpací 

stanicí, před níţ je navrţena odlehčovací komora. Z čerpací stanice jsou odpadní 

vody stoky B odváděny výtlačným potrubím DN 80 do kanalizační šachty Š60a 

stokové sítě A1a, která ústí do kmenové stoky A, odkud odpadní vody pokračují jiţ 

gravitačně na stávající kanalizaci zaústěnou na ČOV Karviná. 

 Účelem navrhované stavby je vyřešit současnou problematiku 

odkanalizování odpadních vod, jeţ jsou v současné době z velké části vypouštěny 

do blízkého potoka. 
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4 Principy řešení 

  

4.1 Legislativní principy řešení  

  

V současné době je rozvoj městského odvodnění dán stále intenzivnějším 

úsilím lidstva zabezpečit si jak pro sebe, tak i pro budoucí generace trvalý 

hospodářský růst, a to při zachování alespoň takových ţivotních poměrů na Zemi, 

jaké zde v současnosti panují. Tato myšlenka, nazývaná dnes „trvale udrţitelný 

rozvoj“, byla jiţ přijata všemi hospodářsky vyspělými zeměmi. V 21. století je 

kvalita ţivotního prostředí více diskutovanou a uznávanou sociální hodnotou neţ 

tomu bylo před léty. K vizitce rozvoje urbanizovaných území patří také stav 

odvodňovacích systémů, které jsou jedním z mnoha ukazatelů ţivotní úrovně 

v nich. Kanalizace patří k nejdraţším a zároveň nejsloţitějším stavbám 

infrastruktury měst. Z tohoto důvodu je hospodárnost jejich návrhu neustálým 

středem pozornosti jak vědeckých a projekčních týmů, tak i legislativních 

pracovníků. Samotným návrhem městského odvodnění se zabývá technický obor 

„Stokování“. V současné době jsou stokové sítě chápány jako součást 

integrovaného celku odkanalizování, jeţ se v zájmové oblasti dále rozvíjí podle 

poţadavků urbanistického rozvoje [6]. Návrhem, údrţbou a další problematikou se 

komplexně zabývají publikace [14] a [15]. 

Městské odvodňovací systémy chápeme jako soubor zdravotně – 

technických zařízení, která slouţí v souladu s poţadavky hydrologického reţimu 

podzemních a povrchových vod k hygienickému odvedení tekutých odpadů tak, 

aby nebyly ohroţeny ţivoty a majetek obyvatel ţijících v daném území. Tyto 

systémy tedy musí zabezpečit jednak bezpečné odvedení odpadních vod 

překračujících limitní koncentrace fyzikálních, chemických a biologických látek, ale 

také zabezpečit ochranu obyvatel dané lokality před škodlivými vlivy 

hydrologických stavů. 

Vzhledem ke stáří kanalizačních systémů velkých měst a limitních 

schopností hydraulicky a hygienicky bezpečně odvádět poţadované mnoţství 
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odpadních vod, které jsou vyprodukovány, narůstá potřeba jejich rozsáhlých 

rehabilitací. Z velké části je to dáno mnoţstvím dešťových odpadních vod, které 

neustále roste, v důsledku rozšiřování ploch s malou schopností infiltrace [6]. 

Kanalizační rehabilitace zahrnuje mnoho různých aspektů stavebnictví. 

Tento jednotný pojem definuje vše od zjištění ztrát v kanalizaci aţ po jeho 

konečné připojení na stávající nemovitost po kompletní rekonstrukci kanalizace. V 

nejširším slova smyslu můţe být rehabilitace rozdělena do dvou částí. První části 

rehabilitace je kontrola, kterou se zabývá např. publikace [16] a druhou částí je 

rekonstrukce kanalizace popsána publikací viz [17].  

 Na základě těchto skutečností se rozvíjejí nové přístupy k posuzování 

velkých stokových systémů za pomoci výpočetní techniky, pomocí které jsou 

prováděny matematické modely. Řešení ovšem klade značné nároky jak na 

teoretické znalosti a praktické zkušenosti, tak i na velké mnoţství vstupních údajů 

řešeného území. Nezbytnou součástí správného matematického modelování je 

trvalé doplňování údajů o technickém stavu objektů na stokové síti a jejich 

následná archivace v digitálních databázích či digitálních grafických prostředích 

[6]. 

Při pouţití heuristické metody projektování gravitační kanalizace můţe být 

návrh časově náročným úkolem, který je do značné míry zaloţen na pokusu 

a omylu, kdy je potřeba určit vhodnou kombinaci průměru kanalizačního potrubí 

a jeho sklonu. Důleţitou otázkou při návrhu kanalizace je cena [18]. 
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4.2 Technické principy návrhu stokových sítí 

 

4.2.1 Zásady zpracování projektu 

 

 Projekty stokových sítí se zpracovávají na základě územně plánovacích 

podkladů stanovených zákonem č. 262/1992 Sb. a vyhlášky Federálního výboru 

pro ţivotní prostředí č. 377/1992 Sb. Zpracování se provádí koordinovaně 

a komplexně s projekty a stávajícím stavem ostatních vedení technického 

vybavení. Generální plán kanalizace pro města, obce a sídliště má být podkladem 

pro vypracování projektu [7]. 

 V projektu musí být vyřešena problematika odvedení OV, ochrana 

odkanalizovaného území před cizími vodami, a dále prokázán vyhovující vztah 

kanalizace k vodnímu recipientu [7]. 

 Volba stokové soustavy se provádí na základě hygienických, technických 

a provozních podmínek tak, aby vyhovovala poţadavkům nejvyšší hospodárnosti 

a ochrany ţivotního prostředí. Při navrhování stokové sítě se počítá s ţivotností 

nejméně na 30 let dopředu a to od předpokládaného uvedení do provozu. 

V projektové dokumentaci má být vyznačena cesta průtoku OV od místa vtoku do 

stokové sítě aţ po ČOV, případně po recipient [7]. 

 

4.2.2 Dimenzování stok 

 

 Sklon a profily gravitační stoky je navrhován tak, aby byla zajištěna 

dostatečná unášecí síla OV, která zamezí zanášení stok. Unášecí síla na jednotku 

plochy Tu v Pa se vypočítá dle vzorce:  [9] 

 

Tu = ρ ∙ g ∙ R ∙ I 
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kde: ρ………. hustota vody v (kg.m-3) 

 g………. gravitační zrychlení v (m.s-2) 

 R………. hydraulický poloměr v (m) 

 I……….. sklon stoky uváděný desetinným číslem [9] 

  

 Nejmenší sklon jednotné a oddílné soustavy gravitační stoky odvádějící 

dešťové vody má být z hlediska zanášení dle Číţka takový, při němţ hodnota 1/m 

výpočtového průtoku vyvolá v navrţeném profilu stoky unášecí sílu nejméně 

4,0 Pa, kde m je rovno podílu výpočtové intenzity deště periodicit podle intenzity 

deště periodicity p = 5. 

 V případě navrţeného menšího sklonu stoky, kdy není dosaţeno Tu = 4 Pa, 

je potřeba navrhnout umělé proplachování nebo jiný způsob čištění stoky [7]. 

 Ze stavebně-technických důvodů se při návrhu stokové sítě nedoporučuje 

navrhovat minimální sklon menší neţ Imin v ‰ vypočítaný dle Manningový rovnice: 

 

Imin  = 
 •  

  

kde: Tu………. minimální unášecí síla v (Pa)  

        n………… součinitel drsnosti pro kanalizace s hodnotou Manninga (n=0,0014) 

        ν………… skutečná průtočná rychlost ve stoce (m.s-1) [7] 

 

 Orientačně je moţno minimální sklon Imin v ‰ pro kapacitní průtok vypočítat 

dle vztahu: 
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Imin =  

 

Kde: D………. průměr kruhové stoky nebo šířka nekruhové stoky v (mm) [7] 

 

 U hydraulického návrhu profilu stoky uvaţujeme ustálený rovnoměrný 

průtok OV ve stoce. K tomuto účelu se pouţívá Chézyho rovnice: 

 

Q = F ∙ c   

 

Kde: Q………. průtok OV v (m3.s-1) 

 F………. plocha průtočného profilu v (m2) 

 c………. rychlostní součinitel v (m.s-1) 

 R………. hydraulický poloměr v (m) 

 J………. sklon stoky uváděný desetinným číslem 

 

Je doporučeno pouţívat empirický vzorec rychlostního součinitele c podle 

Pavlovského, Manninga nebo White-Colebrooka [7]. 

 Pavlovského vzorec: 

 

c =  

 

kde: y = 2,5 ∙  - 0,13 – 0,75 ∙   
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 Mannigův vzorec: 

 

c =   ∙  

 

 White-Colebroookův vzorec: 

 

c =  

 

kde: g………. gravitační zrychlení v (m.s-2) 

        λs……… součinitel tření, který se počítá podle vzorce: 

 

 

 

kde: k………. absolutní drsnost s hodnotou k = 1,5 mm 

        Re…….. Reynoldsovo číslo 

        D……… průměr potrubí v mm [7] 

 

Pro potrubí z plastů se doporučuje počítat součinitel λs podle vzorce: 

 

 

 

kde: ………. součinitel místních ztrát 
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             ………. parametr vyjadřující vliv koncentrace nerozpuštěných látek [7] 

 

Maximální průtočná rychlost OV při kapacitním plnění stoky smí být 5 m∙s1 [8]. 

U objektů (např. skluzů) a stok, které jsou budovány z kameninových, 

sklolaminátových, čedičových či litinových trub, nebo zděných z dlaţebních 

kamenů či kanalizačních cihel na cementovou maltu můţe být maximální průtočná 

rychlost OV 10 m∙s-1. U monolitických stok navrţených z prostého betonu či 

ţelezobetonu se doporučuje ochrana celého vnitřního prostoru profilu stoky 

obloţením (vyzdívkou nebo vystýlkou) odolávajícímu agresivnímu prostředí stok 

a ve dně navíc i odolávajícímu obrusu (z plastu, kameniny, či sklolaminátu) jiţ při 

průtočných rychlostech nad 3 m∙s-1 [7]. 

 

4.2.3 Směrové a výškové vedení stok 

 

 Mezi sousedními šachtami či jinými objekty stokové sítě se stoky vedou 

v přímém směru, výjimkou jsou úseky se změnou směru u průchodných 

a průlezných stok [7]. 

Stoky veřejné kanalizace se situují do pozemních komunikací a veřejných 

ploch v souladu s normou ČSN 73 6005 a příslušnými předpisy. Mimo veřejné 

plochy je situování stok moţné po dohodě s provozovatelem kanalizace [7]. 

 Uloţení stok pod koryty toků či v korytě toku v podélném směru je 

nepřípustné. Taktéţ je zakázáno, aby trasy rovnoběţných stok byly situačně 

totoţné, tzn. stoky nemohou být jedna nad druhou. Není povoleno budovat stoky 

pod stromy, minimální vzdálenost je 1,5 m [7]. 

Bezpečná vzdálenost od dna výkopu rýhy pro stoku od obrysu základu 

budovy L v m se určí dle obrázku č. 12 ze vztahu: 
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L =  

 

kde: H………. hloubka dna výkopu od terénu v (m) 

        h………. hloubka základů budovy pod terénem v (m) 

       ………. úhel vnitřního tření zeminy v daném místě dle ČSN 73 1001 

 

Obr. 3: Bezpečná vzdálenost dna výkopu [7] 

 

 Veškeré stoky odvádějící jiné OV neţ dešťové musí být uloţeny níţe neţ 

vodovodní potrubí, zároveň musí umoţnit gravitační odvedení OV. Hloubka 

uloţení stok závisí na celkovém řešení inţenýrských sítí a jejich zájmových 

pásmech [10]. 

 

 Požadavky na minimální krytí jsou: 

 Pod chodníkem nebo jinými pásy neslouţícími k provozu motorových 

vozidel         1,00 m 

 Pod vozovkou        1,80 m 

 Ve volném terénu (mimo souvislou zástavbu)   1,00 m 
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Stoky jednotných či oddílných soustav musí být uloţeny tak hluboko, aby 

bylo moţné odvodnit průměrně hluboké podzemní prostory (skladiště, sklepy atd.). 

Maximální doporučená hloubka uliční stoky je 6,0 m [10]. 

Mělčí zaloţení se provádí u stok oddílné dešťové soustavy. Nad konstrukcí 

stoky má být z důvodu promrzání zabezpečeno krytí zeminou 1,0 m. Hloubka je 

dána hloubkou přípojky od uliční vpusti (minimální hloubka je cca 1,3m) ve sklonu 

2 % (resp. 1 % dle profilu přípojky, zvětšené o výšku zaústění do šikmé vloţky 

odbočky či vloţky [10]. 

Při ukládání stok mimo zastavěné území se hloubkové uloţení řeší ve 

vztahu na nezamrznou hloubku, ekonomiku budování stok a ve vztahu k ostatním 

inţenýrským sítím s ohledem na podmínky křiţování viz tabulka 1 [10]. 

 

Tabulka 1: Souběh a kříţení stoky s ostatními druhy inţenýrských sítí [10] 
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4.2.4 Materiál stok 

 

Materiál stok je nutné volit dle účelu a plánované ţivotnosti díla. Hlavní 

vlastnosti, které musí materiál splňovat, jsou vodotěsnost a odolnost vůči 

mechanickým, biologickým, chemickým a jiným vlivů OV a proti účinkům okolního 

prostředí. Zároveň musí umoţnit účinné a bezpečné čištění stok [7]. 

 Stoky můţeme rozdělit na trubní, monolitické (tzn. Betonované na místě) 

a montované. Trvanlivost a odolnost proti obrusu a chemickým účinkům OV je 

moţné zvýšit úplným nebo částečným obloţením vnitřního líce stoky. Obloţení se 

provádí formou vyzdívky, povlaku či vystýlky. Nejčastěji pouţívanými materiály 

jsou tavený čedič, kamenina, sklolaminát, plasty a jiné vhodné materiály. Pojivo 

obkladů a spár musí mít stejnou trvanlivost, vodotěsnost a odolnost jako materiál 

obkladů [7]. 

Na trubní stoky se musí pouţívat trouby vyráběné dle platných norem. 

Materiály trub, které se pouţívají: čedič, kamenina, tvárná litina, šedá litina, prostý 

beton, plasty. Nevyhovujícím materiálem je ocel, a proto ji lze pouţít jen při 

provizorních stokách či obtocích [7].  

Existují i kanalizační potrubní systémy tzv. beton-plastové kompozitní 

potrubí. Tento nový potrubní systém kombinuje výhody plastového potrubí 

(odlonost vůči chemickým vlivům aţ do hodnoty pH 1,0 u polyethylenu) 

s výhodami betonových potrubí z hlediska pevnosti a trvanlivosti. Velikost potrubí 

se pohybuje v rozmezí DN 200 aţ DN 1000 [19]. 

Při odvodu OV průmyslových, které mají vyšší poţadavky na odolnost 

materiálu stok, je třeba zabezpečit i ochranu vstupních šachet a ostatních objektů 

na stokové síti na stejné úrovni jakou mají stoky [7]. 
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4.2.5 Alternativní způsob dopravy 

 

 Tlakovou kanalizací 

 Podtlakovou kanalizací 

 Pneumatickou kanalizací 

 Máloprofilovou gravitační kanalizací 

Hlavními objekty tlakového systému jsou jímky (je moţné vyuţít stávající 

ţumpy či jímky), do kterých přitékají OV gravitačně z jedné nebo více nemovitostí. 

Jímky jsou vybaveny ponorným čerpadlem (většinou dvěma čerpadly), které bývá 

vybaveno obvykle drtičem nečistot. Pomocí čerpadel jsou splašky dopravovány 

potrubím mnohem menšího průměru na ČOV. Pro odvodnění je potřeba v potrubí 

vyvinout tlak o velikosti 0,5 – 3,0 MPa. Provoz je řízen pomocí hladinového 

spínače, popřípadě počítačem [5]. 

Systém tlakové kanalizace se doplňuje o mezistanice, provzdušňovací 

a proplachovací stanice. Kanalizace je stavěna z tlakového potrubí vyrobeného 

z PE, PVC s minimálním DN 80. Potrubí se pokládá do nezamrzné hloubky (1,0 –

1,2 m). Při kříţení potrubí s vozovkou se toto protlačuje a potrubí se zajistí 

chráničkou [5]. 

Minimální provozní rychlost je 0,8 m∙s-1. Výpočet zanášecí průtočné 

rychlosti vn (m∙s-1) pro výtlačné potrubí OV je prováděn v závislosti na DN potrubí, 

granulometrii tuhých látek a jejich koncentraci [5]. 

 

                      

 

kde: ………. hustota tuhých látek (kg ∙ m-3) 

 ………… hustota vody (kg ∙ m-3) 
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 c ……….. koncentrace vodou unášených tuhých látek (kg ∙ m-3) 

 D ………. průměr potrubí (m) 

 d ………. průměr středního zrna minerální částice (m) 

 Z toho je následně určena minimální průtočná rychlost vmin u výtlačného 

potrubí [5]. 

     vmin = 0,8 vn 

 

4.2.6 Stavba stok 

 

 Zemní práce jsou prováděny dle normy ČSN 73 3050. Při výkopu se musí 

postupovat proti sklonu stoky, také je nezbytně nutné při výkopových pracích 

zajistit výšku uloţení stoky. Paţením či svahováním je potřeba zajistit stabilitu stěn 

rýhy.  

 Po provedení hrubého výkopu je potřeba odstranit kaţdou nerovnost dna 

rýhy a následně upravit dno do předepsaného tvaru a sklonu. V případě, ţe bylo 

dno rýhy narušeno mrazem, vodou či nakypřeno, je potřeba tuto vrstvu odstranit 

a nahradit vhodným zhutněným materiálem v celé šířce rýhy. Do tloušťky 

podkladového loţe či podkladní betonové desky se výška nerovností nebo 

odstraněné vrstvy nezapočítávají [7]. 

 Je-li potřeba ochránit dno rýhy před rozbahněním v jílových zeminách či je-li 

dno pod hladinou podzemní vody, provádí se ve dně drenáţ s obsypem ze 

štěrkového materiálu vhodné zrnitosti. Voda je odváděna z drenáţe gravitačně 

nebo je čerpána z jímky, do níţ je drenáţ zaústěna.  

 Funkce drenáţe je ukončena po vybudování stoky. Napojení drenáţe do 

vybudované stoky je nepřípustné. Jen ve výjimečných případech ji lze zaústit do 

dešťové stoky, jestliţe zaústění nebude mít negativní vliv na sníţení hladiny 

podzemní vody, agresivní účinky na beton apod. [7]. 
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 Loţe pod stokou se realizuje na upravené dno rýhy či na štěrkové loţe 

z drenáţe. Pokud potrubí nemá být obetonováno, tak se uloţí na zhutněné 

pískové loţe o minimální tloušťce 100 mm. Zrno loţe smí mít maximální velikost 

zrna 8 mm. Loţe se provádí z písku, písčité nebo hlinitopísčité zeminy. V případě, 

ţe jsou tyto zeminy součástí podloţí, je moţné loţe vynechat [7]. 

 Stoky nebo potrubí stok, které mají být obetonovány a uloţeny na podkladní 

převáţně betonové bloky tzv. praţce, se provádí loţe tzv. podkladní betonová 

deska ve stejném sklonu jako stoka, vyrobená z betonu minimální pevnostní třídy 

B 7,5 a o minimální tloušťce 50 mm (většinou 100mm). 

  Zkouška vodotěsnosti se provádí před obsypem, nebo zásypem rýhy, 

případně před obetonováním. Při obsypu, zasypu, nebo popřípadě při jejich 

hutnění nesmí dojít ke směrovému ani výškovému vybočení stoky z původního 

uloţení, zároveň nesmí být porušeno obetonování či konstrukce stoky. Zásyp rýhy 

ve zpevněných plochách a komunikacích musí být zhutněný, to se řídí normou 

ČSN 72 1006. Po skončení zásypu má být provedena obnova konstrukce 

komunikace, vozovky či chodníku. Jejich schůdnost a sjízdnost je dána 

příslušnými právními předpisy [7]. 

 

4.2.7 Kanalizační přípojka 

 

 Je to samostatná stavba tvořená úsekem potrubí, jeţ má počátek při ústi 

vnitřní kanalizace a je zaústěna do stokové sítě. Kanalizační přípojka jako taková 

není povaţována za vodní dílo [10]. 

 Kanalizační přípojkou je OV odváděna z nemovitosti do stokové sítě. 

Samostatnou kanalizační přípojku by měla mít kaţdá nemovitost, jeţ je připojena 

na stokovou síť. V případě pouţití jedné přípojky pro větší počet nemovitostí či 

naopak odvedení OV z jedné rozsáhlejší nemovitosti větším počtem kanalizačních 

přípojek je potřeba toto projednat se správcem kanalizace. Nejmenší průměr 

potrubí, který můţeme pro kanalizační přípojku pouţít je DN 150. Pokud 

pouţijeme profil větší neţ 200 mm, musíme projekt doloţit hydrotechnickým 
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výpočtem. Minimální sklony přípojek jsou dány dle ČSN 75 6101 pro DN 150 

hodnotou 2% resp. u DN 200 hodnotou 1%. Maximální moţný sklon kanalizační 

přípojky smí být 40% [10]. 

 Umístění revizní šachty domovní přípojky se provádí zásadně na pozemku 

nemovitosti, která je odvodňována. Připojení kanalizační přípojky na stoku se 

provádí jen do stokové odbočky, která je k tomu určena (většinou bývá 

zaslepená), nebo do vloţky, případně jiného místa, jeţ určí provozovatel 

kanalizace. Pokud není v místě předem vybudována odbočka ani vloţka, provádí 

se připojení kanalizační přípojky do vyříznutého otvoru [10]. 

 Domovní přípojky a přípojky od dešťových vpustí do DN 200 se připojují do 

stoky pod úhlem 45° aţ 90°. Délka kanalizační přípojky má být co nejkratší, 

vedena v jednom sklonu a přímém směru, o stejném profilu od uličního řádu 

aţ k revizní šachtě. U neprůlezných stok se výškové zaústění stok provádí do 

horní poloviny stoky. V případě průlezných a průchozích stok je zaústění 

provedeno dnem do hladiny průměrného bezdeštného průtoku či do stávající 

vloţky [10]. 

 Budování přípojek má být v celé délce ve stejné světlosti. Přípojky, které 

jsou zaústěny do šachet, můţeme odtud čistit. Čištění přípojek zaústěných rovnou 

do potrubí musí být zajištěno odjinud. ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace poţaduje 

na leţatých svodech instalaci čistících tvarovek na potrubí splaškové či jednotné 

kanalizace v max. vzdálenosti 15 m a na dešťovém potrubí ve vzdálenosti max. 

20 m. Revizní šachta s čistícím kusem se zpravidla umísťuje na hlavním svodu 

hned za obvodovou zdí. V případě, ţe tomu tak není, umísťujeme revizní šachtu 

na začátek přípojky před budovou, tzn. ve vzdálenosti cca 1,0 m před obvodovou 

zdí [10]. 

 Umístění přípojkových šachet je prováděno tak, aby byla moţná pravidelná 

kontrola a čištění ze strany provozovatele. Osazování přípojkové šachty 

provádíme u kaţdé nemovitosti, u níţ není přípojka napojena do revizní šachty. 

Hotové dílo musí splňovat všechny předepsané zkoušky, především pak zkoušku 

hutnění a vodotěsnosti [10]. 
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4.2.8 Odlehčovací komory 

 

 Odlehčovací komory jsou jedny z nejdůleţitějších a současně 

i nejsloţitějších objektů na stokové síti a to z hlediska hydrologického, 

hydraulického, hygienického a také konstrukčního. Mezi jednotlivými hledisky je 

úzká souvislost a dochází ke vzájemnému ovlivňování. Problematika 

odlehčovacích komor se odvíjí od celkové koncepce řešení stokových sítí a to 

včetně návrhu technologie čištění OV a otázek čistoty recipientu [6]. 

 Z konstrukčního hlediska musí být OK řešena tak, aby odváděla 

z celkového průtoku takové mnoţství vody, o které má být stoka průběţně 

odlehčena. Odlehčovací stokou je toto přebytečné mnoţství vody odváděno do 

recipientu. Oddělení se provádí v největší míře přepadem přes přeliv. Koruna 

přelivu se nachází nad dnem odlehčovacího koryta v příslušné výšce, jeţ 

odpovídá průtoku, při kterém se uvádí v činnost OK [6]. 

 Při řešení stokových sítí můţeme pouţít nepřeberné mnoţství typů OK. 

Nejjednoduššími jsou jiţ výše zmiňované OK s přepadem, mezi nejsloţitější 

naopak patří OK s mechanickou regulací [6]. 

 Základní typy OK : 

odlehčovací komory s přepadem bez regulace odtoku s přepadem: 

A) přímým 

B) jednostranným bočním 

C) oboustranným bočním 

D) OK se škrtící tratí s přepadem 

E) OK s přepadajícím paprskem (štěrbinové) 

F) OK s horizontální dělící stěnou (etáţové) 

G) ostatní OK (s násoskou, stavítkem aj.) [6] 
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Odlehčovací komory s přepadem: 

 

A) PŘÍMÝM (Obr. 4) – odlehčování je prováděno ve směru osy přívodní stoky. 

Rozdíly jednotlivých typů spočívají v orientaci přelivu na směr přítoku OV 

do odlehčovací komory. Mezi základní typy patři přepad přímý, kolmý, 

přímý šikmý, přímý obloukový a přímý lomený [6]. 

 

B) BOČNÍM (Obr. 5) – odlehčování je odkloněno od směru přívodní stoky. Při 

snaze zvýšit účinnost bočního přepadu bylo při konstrukci přistoupeno k OK 

s bočním přepadem v oblouku, při němţ je vyuţívána odstředivá síla 

proudící vody v oblouku. Pouţitím oboustranného přepadu místo 

jednostranného můţeme zkrátit délku přelivné hrany potaţmo celé OK [6]. 

 

 

 

Obr. 4: Odlehčovací komory s přímým přepadem [6] 
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Obr. 5: Odlehčovací komory s bočním přepadem [6] 

 

Odlehčovací komory se škrtící tratí s přepadem 

 Úsek menšího průměru mající umístění mezi OK a stoku pokračující k ČOV 

se nazývá škrtící trať. Pomocí škrtící tratě je hladina OV v komoře vzdouvána 

a vtok do odtokového potrubí je zahlcován. Na úseku škrtící tratě funguje tlakový 

reţim a jeho průtočná kapacita se mění jen minimálně. Škrtící trať je kombinována 

s přepadem přímým nebo bočním (viz obr. 4 a 5) [6]. 

 

Odlehčovací komory s přepadajícím paprskem 

 Jejich princip spočívá v rozdělení paprsku OV. Bezdeštný průtok a zředěné 

mnoţství splašků propadá úzkým otvorem (štěrbinou) do ţlábku, který je příčně 

uloţen, a odtékají na ČOV. Při větším mnoţství OV dojde k rozdělení 

přepadajícího paprsku a OV, jeţ jsou nad určenou hodnotou, odtékají následně 

OK do recipientu. Schéma viz obr. 6. 
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Obr. 6: Odlehčovací komora s přepadajícím paprskem [6] 

 

Odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou 

 Princip spočívá v horizontálním dělení průtoku. V OK je ve vodorovné 

poloze uloţen v předem určené výšce břit, pod kterým aţ do určeného stupně 

ředění splašky podtékají.  Pokud nastanou větší průtoky, dochází k jejich dělení. 

Mnoţství OV, které překračuje stanovené ředění splašků je břitem odděleno 

a následně odvedeno do recipientu. Schéma viz obr. 7 [6]. 

 

Obr. 7: Odlehčovací komora s horizontální dělící stěnou [6] 
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4.2.9 Výpočty odlehčovacích komor 

 

 Při samotném návrhu odlehčovací komory je nejdůleţitějším úkolem určit 

celkové mnoţství přitékající vody do odlehčovací komory, které bude dále 

pokračovat do čerpací stanice a následně k čistírně odpadních vod. Průtok, který 

je odváděný na čistírnu odpadních vod je moţné stanovit jako násobek 

bezdeštného odtoku splašků: 

 

  

 

kde: Qm .......... neodlehčovaný průtok (l.s-1) 

 Q24 …….. bezdeštný odtok splašků (l.s-1) 

 m ………. násobek ředění 

 1+n ……. poměr ředění [6] 

 

 Pohyb ředícího poměru je v širokém rozmezí. Minimálně se na stokách 

pouţívá 1+4, běţně však 1+7 a více. Jeho volba závisí na celé řadě faktorů, jako 

jsou např. vodnatost a charakter toku v recipientu, charakter OV, znečištění 

recipientu apod. [6]. 

 Další způsob stanovení Qm je moţný na základě výpočtu intenzity mezního 

deště qm. 
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kde qm  závisí na empirických vztazích: 

 

,  ,          , 

 

kde: Fred………. redukovaná plocha území náleţejícího k OK  (ha) 

 F…………. plocha území náleţejícího k OK (ha) 

 K…………. součinitel vyjadřující kvalitu Ov 

 Qdeště……. současný odtok dešťových vod, resp. Přítok do OK (m3/s) 

 Q270……… průtok vody ve vodním toku, dosaţený 270 dní v roce (m3/s) 

 PO……….. průměrný počet obyvatel na hektar (PO/ha) 

In…………. nejniţší intenzita blokového deště, pouţitá při dimenzi stoky               

před OK (l/s/ha)  [6] 

 

Hydraulické výpočty odlehčovací komory s přímým přepadem 

 

V případě dokonalého přímého kolmého přepadu, pokud neuvaţujeme 

přítokovou rychlost, platí: 

 

 

 

 kde: Q………. je přepadající mnoţství (m3
∙s-1) 

 h………. přepadová výška (m) 

 b………. délka přelivné hrany (m)  
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 μ………. součinitel přepadu  [6] 

 Pro dané h a Q je délka přelivné hrany: 

 

 

Pokud budeme přihlíţet k přítokové rychlosti, bude se délka přelivné hrany 

stanovovat ze vztahu: 

 

 

kde pro přítokovou rychlost ν a Coriolisovo číslo α je: 

 

 

4.2.10  Dimenzování stokové sítě dle Bartoškovy metody 

 

  Podstata Bartoškovy metody spočívá v návrhu stokového průřezu na 

kritický déšť, tzn., ţe posuzovaný průřez je dimenzován na tu sráţku z určité řady 

náhradních dešťů, jejíţ doba trvání se rovná době toku vodní částice ze začátku 

stoky do posuzovaného průřezu. Bartošek tento předpoklad doplnil redukčním 

zákonem, s jehoţ pomocí se definuje tzv. redukovaná čára náhradních dešťů, 

resp. redukovaný čas působení deště. Samotná redukce doby trvání náhradních 

sráţek je vysvětlena dvěma činiteli: 

 

a) trvalou územní retenzí, čas je zmenšen o hodnotu tr: 
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tr =  ∙                        [11] 

 

kde: t………. skutečná doba trvání deště v minutách 

r………. retenze území která se uvaţuje: 

o pro propustné území hodnotou   3 mm 

o pro středně propustné území hodnotou 2 mm 

o pro málo propustné území hodnotou 1 mm 

φ………. Součinitel odtoku uvaţovaný pro: 

o propustné a rovinné území               0,5 

(pro velmi propustné se volí menší např. 0,35 

o ostatní případy hodnotou                        0,75 

 

h………. celková výška deště v (mm) za čas t.  

Výše uvedený vztah tedy vyjadřuje redukci sráţky v důsledku zadrţení 

určitého objemu vody územní retenzí [11]. 

 

b) dobou odtoku, kterou potřebuje vodní částice, aby dorazila do stoky. O 

tuto dobu je znovu moţné redukovat dobu trvání náhradního deště, čas se 

zmenšuje o hodnotu: 

 

t0 =  

kde: t0………. doba povrchového odtoku v min. 

d………. vzdálenost těţiště odvodňované plochy od stoky, obvykle 50m 
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………. rychlost povrchového odtoku 0,25 (m∙s-1)   [11] 

 Při návrhu, pomocí Bartoškovy metody, je postup podobný jako při pouţití 

prosté součtové metody. Nejprve je ovšem potřeba zkonstruovat časově 

redukovanou čáru náhradních sráţek dané periodicity. Zkrácená doba působení 

deště na stokovou síť se zřetelem na územní retenzi a plošný odtok je definována 

vztahem: 

     T = t – tr  –  t0  

 

 Celkové mnoţství  dešťových sráţek za čas t vypočítáme dle vztahu: 

 

     h =  

 

kde: h……….celkové mnoţství sráţek v (mm) 

 t ……….čas v (min) 

 i = q ………. Intenzita deště (l.s-1.ha-1)  [11] 
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5 Posouzení možných variant a rozpracování 

doporučené varianty 

 

 V rámci bakalářské práce byly vypracovány 3 návrhy odkanalizování 

městské části Karviná 1 – Mizerov, z nichţ byla následně vybrána nejvhodnější 

varianta řešení. 

5.1 Varianta 1 
 

 Stoková síť byla navrţena jako jednotná kanalizace se 3 čerpacími 

stanicemi (viz obr. 8). Kmenové stoky byly A, B, C, D, E, F a vedlejší stoky na ně 

navazující pak A1, A2, B1, C1, C2a a C2b. Vyjma kmenové stoky A byly všechny 

zaústěny do odlehčovacích komor, odkud byly následně odváděny pomocí čerpací 

stanice a výtlačného potrubí. První výtlak byl situován do ulice Jedlové. Byl 

nejdelší a s největším objemem splaškových vod, a proto byl zaústěn do poslední 

šachty kmenové stoky A. V pořadí druhý výtlak byl navrţen do ulice Včelařská a 

taktéţ byl zaústěn do poslední šachty kmenové stoky A. Poslední výtlak 

odkanalizoval nejmenší území a zaústění bylo do stoky A1. V důsledku velké 

ekonomické a energetické náročnosti, komplikovanosti na techniku i obsluhu a 

obtíţnější dimenzování stok bylo od této varianty upuštěno [1]. 

  

Obr. 8: Schéma návrhu varianty 1 [1]   
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5.2 Varianta 2 
 

 V této variantě byla stoková síť navrţena opět jako jednotná kanalizace, ale 

jiţ pouze se dvěma výtlaky. Opět bylo odkanalizování navrţeno s pomocí několika 

hlavních stok. Kmenové stoky byly navrţeny stoky A, B, C a D. Vedlejšími stokami 

byly, A1, A2, A3, A3a, B1,C1, C2a, C2b, a D1. Byl vynechán jeden výtlak a místo 

něj stoka A2 ústila přímo do kmenové stoky A, a to i přes nepříznivé výškové 

podmínky. Aby bylo dosaţeno gravitačního odvedení OV z daného území, bylo 

potřeba hlubšího uloţení potrubí všech stok navazujících na stoku A.  

 Výhodami této varianty byly především niţší náklady oproti variantě 1, a to 

z důvodu odstranění 1 výtlaku. I přesto byla varianta 2 stále velice náročná po 

ekonomické a energetické stránce, navíc potřeba hlubší pokládky potrubí by byla 

hůře realizovatelná. Zvýše uvedených důvodů bylo od varianty 2 upuštěno [1]. 

 

 

      Obr. 9: Schéma návrhu varianty 2 [1] 
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5.3 Varianta 3 
 

 Návrh této varianty byl jiţ z převáţné většiny koncipován jako gravitační síť. 

Maximálním moţným způsobem byly zredukovány výtlaky z předchozích variant 

řešení. Odkanalizování nyní počítalo pouze se dvěma hlavními stokami A a B. Na 

ně navazující stoky vedlejší byly pak A1, A2, A2a, A3, A4, A5, A6, A7 a  B1. 

Z obrázku č. 10 je zjevné, ţe byly odstraněny výtlaky 1 a 2. Místo nich byly 

navrţeny vedlejší stoky, díky kterým získal celý systém na komplexnosti. Bohuţel 

z výškově nepříznivých poměrů nebylo moţné odstranit výtlak 3 na ulici 

Hraničářská. Tento byl přes samostatnou šachtu následně zaústěn do stoky A1. 

Obdobně jako ve variantě 2, bylo potřeba v důsledku odstranění výtlaku navrhnout 

stokovou síť hlouběji, a to kvůli překrytí případných protisklonů terénu. 

 Z velké části byly OV z daného území odváděny gravitačně s beztlakovým 

průtokem o volné hladině, a jen v minimálním mnoţství výtlakem do stoky A1, 

která je zaústěna do hlavní stoky A, jeţ ústí na stávající kanalizaci. 

 Hlavní výhodou této varianty bylo převáţné gravitační řešení odvedení OV 

z dané lokality, jeţ je v principu bezporuchový. Navíc výstavba a následný provoz 

gravitační sítě přináší nemalé ekonomické úspory. Nevýhodou varianty byla delší 

doba setrvání OV v kanalizační síti. Ze všech 3 navrţených variant byla nakonec 

vybrána a rozpracována varianta 3 [1].  

 

 Obr. 10: Schéma návrhu varianty 3 [1] 
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5.4 Výpočet redukované čáry intenzity deště dle Bartoškovy 

metody 
 

  V rámci bakalářské práce bylo dimenzování stokové sítě provedeno 

pomoci Součtové metody. V diplomové práci je stoková síť dimenzována dle 

Bartoškovy metody.  

Tato se pouţívá při návrhu stokových průřezu, pokud doba odtoku OV 

stokovou sítí přesáhne 15 min. Způsob výpočtu je vhodný pro málo členité povodí 

jednoduchého tvaru převáţně jednotnou povrchovou úpravou. Je nevhodný pro 

kyjovité a rozvětvené tvary povodí [11]. 

Výpočet redukované čáry náhradního deště byl počítán podle vztahů, které 

jsou podrobně popsány v kapitole 4.2.9. Pro ukázku přikládám výpočet 

redukované doby 15 minutového deště na str. 34. Na základě vypočítaných 

redukovaných dob 5 minutového, 10 minutového, 15 minutového, 20 minutového, 

30 minutového, 40 minutového, 60 minutového a 90 minutového náhradního deště 

byla následně sestrojena redukovaná čára dešťových intenzit do grafu, který 

přikládám, viz příloha č. 28. Výsledky všech vypočítaných redukovaných dob 

náhradních dešťů jsem také zpracoval do tabulky č. 2.  

 

Tabulka 2: Tabelárně zpracované výsledky Bartoškovy metody 

t (min) q (l.s
-1

.ha
-1

) tz tz (min) 

5 293 -1,58 -1´35´´ 

10 204 2 2´ 

15 157 5,6 5´36´´ 

20 128 9,23 9´14´´ 

30 95,7 16,72 16´43´´ 

40 77,1 24,32 24´19´´ 

60 56,1 39,69 39´41´´ 

90 40,8 63,33 63´20´´ 
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Příklad výpočtu: 

t = 15 min    h15 =  =  = 14,13 mm 

     

     tr =  ∙   ∙  = 6,07 min  

 

  t0 =  =  = 3,33 min 

 

  T = t – tr  –  t0 = 15 – 6,07 – 3,33 = 5,6 min 

5.5 Kanalizační přípojky 
 

V rámci diplomové práce byly zakresleny a navrţeny na stokách A, A1, 

A1a, A2, A2a, A3, A3a, A3b, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, B a B1 kanalizační 

přípojky, a to jak ve výkresu č. 1 s názvem podrobná situace, tak i v podélných 

profilech všech výše jmenovaných navrţených stokách. Byl také rozkreslen příčný 

řez napojení domovní přípojky L26, která se napojuje do stoky A, v kanalizačním 

okrsku č. 16, mezi kanalizačními šachtami Š36 a Š37. Přípojka se napojuje na 

potrubí o velikosti DN 500, viz příloha č. 23. Samotný návrh kanalizačních přípojek 

byl proveden tak, aby splňovaly veškeré poţadavky dle ČSN 75 6101. Kaţdá 

nemovitost byla připojena do stoky samostatně kanalizační přípojkou DN 150 a to 

pod úhlem 45° - 90°.  Celkem bylo zakresleno 164 domovních přípojek, z toho 

přípojek napojených z levé strany je celkem 86 a přípojek napojených z pravé 

strany je celkem 78. Pět domovních přípojek bylo zaústěno přímo do kanalizační 

šachty. Jednotlivé stoky a staničení přípojek, na nichţ se domovní přípojky 

nacházejí, jsou podrobně zpracovány v tabulkách, viz přílohy č. 29, 30 a 31. 
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5.6 Kanalizační šachty 
 

Diplomová práce řeší také výkresovou dokumentaci kanalizačních šachet. 

Byla rozkreslena kanalizační šachta č. 58 (viz příloha č. 22), jeţ se nachází na 

stoce A1 s potrubím o velikosti DN 350 ve staničení 60 m. Výška stávajícího 

terénu je 264,84 m n. m. a kota nátoku 261,18 m n. m.  Šachta byla vyskládaná 

z těchto betonových prefabrikátů: šachtové dno SU-M 1000x720, šachtová skruţ 

s hrdlem SR-M 1000x250, 2 x šachtová skruţ s hrdlem SR-M 1000x1000, 

šachtový konus s hrdlem SH-M 1000/625x600, vyrovnávací prstenec pro poklop 

AR-V 625x100 a nahoře se nachází šachtový poklop třída D400 kN typu D 400 

BEGU-B-1 D 400. Šachta byla vevnitř osazena 1 kusem kapsového stupadla do 

šachty a 10 kusy stupadel Kasi DIN 19 555 z ocelového jádra s PE povlakem. 

 

5.7 Uložení potrubí kanalizace 
 

Při návrhu kanalizace byl zvolen materiál kamenina, kvůli jeho dlouhé 

ţivotnosti a odolnosti vůči agresivnímu prostředí. V rámci diplomové práce byla 

rozpracována výkresová dokumentace (viz příloha č. 24) řešící uloţení 

kameninového potrubí s obsypem do pískového loţe. Na dně výkopové rýhy se 

nachází drenáţní trubka o velikosti DN 100, která vybudováním kanalizace 

pozbývá svou funkci. Drenáţní trubka je uloţena do šterku nebo šterkopísku, 

jehoţ maximální velikost zrna nesmí být větší neţ 63 mm. Na tuto vrstvu 

provedeme násyp pískového loţe, které je potřeba zhutnit. Velikost pískového 

zrna smí být max. 4 mm.  Na vrstvu hutněného pískového loţe provádíme 

pokládku kanalizační trouby, kolem které provedeme obsyp hutněným pískem po 

vrstvách 150 mm. Velikost pískového zrna nesmí přesáhnout 4 mm. Poté 

provádíme obsyp potrubí nesoudrţnou zeminou, jejíţ maximální velikost zrna 

nepřesahuje 20 mm. Nakonec zasypeme výkopovou rýhu materiálem se 

zhutněním po vrstvách 200 mm. Pokud byla pokládka potrubí provedena do 

komunikace nebo jiného zpevněného povrchu, provedeme jejich opravu do 

původního stavu.  
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5.8 Návrh odlehčovací komory  
 

 Samotný návrh a celou problematiku mé OK jsem konzultoval s panem Ing. 

Davidem Šmídkem, který se zabývá návrhem OK ve firmě ASIO, spol. s r.o. 

 „ASIO, spol. s r.o. je mezinárodní inţenýrsko-dodavatelská společnost 

zaloţená v roce 1993. Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek 

technologií pro čištění odpadních vod. Široké spektrum dodávaných 

vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod 

z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích. 

ASIO, spol. s r.o. je mezinárodní společnost zastoupená v 32 zemích světa 

se širokou sítí svých dceřinných společností a zástupců. Vedle kvalitní výrobní 

základny má vybudovanou síť prodejních a servisních středisek nejen po celé 

České republice, ale i v řadě evropských zemí. Všechny takto úzce spolupracující 

firmy jsou sdruţeny v rámci ASIO group, u kterých je kvalita prodeje a jakost 

výroby certifikována v Systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2000. V rámci 

vývoje spolupracuje s mnohými akademickými institucemi a vysokými školami jako 

jsou například vysoké školy stavební a chemicko-technologické― [12]. 

Při výpočtu odlehčovací komory byla zvolena metoda ředění násobkem m.  

Hodnota m = 20.  

Návrh odlehčovací komory byl proveden pomoci programu vyvinutého 

firmou ASIO spol. s r.o., speciálně pro dimenzování OK. Výpočty přikládám na 

obr. 11, 12, 13, 14, 15 a 16. 

Na obr. 11 jsou zaznamenány údaje jako název akce, název odlehčovací 

komory, název projektující firmy, adresa, tel. atd. Před samotným návrhem si 

z příslušného menu vybereme typ OK. Moţnost výběru je dána 3 typy 

odlehčovacích komor. 1. Typ odlehčovací komory má zkratku AS-ŠOK – 

štěrbinová odlehčovací komora, 2. nabízeným typem je AS-BALOK O – 

odlehčovací komora s rovnou přepadovou hranou a 3. typem je AS-BALOK K – 

odlehčovací komora s přepadovou hranou v oblouku. Jednotlivé typy se vyrábějí 

http://asio.cz/czech/iso9001.htm
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v různých velikostech, takţe celkově si můţeme vybrat z 10 odlehčovacích komor. 

Pro  mé výpočty byla zvolena odlehčovací komora AS-BALOK K/600. 

 

Obr. 11: Výpočet OK část. 1 [12] 

 Celý program je sloţen z pěti částí. Na obr. 12 můţeme vidět první část 

programu, do níţ je potřeba vloţit vstupní údaje, v tomto případě mé hodnoty 

z hydrotechnických výpočtů provedených dle Bartoškovy metody. Na základě 

těchto vloţených údajů jsou následně spočítány parametry přítokové stoky, viz 

obr. 13, odlehčovací stoky viz obr. 14, přelivné hrany viz obr. 15 a škrtící tratě viz 

obr. 16. Obrovskou výhodou programu je okamţitá zpětná vazba, kdy na základě 

našich vloţených údajů program vyhodnotí, zda bude odlehčovací komora funkční 

a bude slouţit svému účelu. V kaţdé z pěti částí programu dojde k vyhodnocení 

výsledků výpočtů zvlášť. V případě, ţe některá hodnota nevyhovuje, jsme na ni 

upozorněni a je potřeba ji změnit.  

 

Obr. 12: Výpočet OK část. 2 [12] 
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Obr. 13: Výpočet OK část. 3 [12] 

 

Obr. 14: Výpočet OK část. 4 [12] 

 

Obr. 15: Výpočet OK část. 5 [12] 



Bc. Tomáš Bauernöpl: Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 1- II. etapa 

39 

2011 

 

Obr. 16: Výpočet OK část. 6 [12] 

  

Jak je patrné z obr. 16, poţaduje program sníţení výšky přelivné hrany. 

Výška byla navrţena při dimenzování odlehčovací komory 0,2 m, viz obr. 15 a ani 

při sníţení na 0,1 m nedošlo k vyřešení problému. Pokud bychom sníţili hranu 

ještě více, tak by OK jiţ nebyla funkční. 

 Při konzultaci s panem Šmídkem mi bylo vysvětleno, ţe můj bezdeštný 

splaškový průtok je tak malý (0,1 l∙s-1), ţe v případě pouţití klasické OK s přímým 

přepadem by tato neplnila svou funkci. Aby OK byla plně funkční, je zapotřebí 

hodnota bezdeštného průtoku alespoň 1 l.s-1. Jelikoţ hodnota pouţitá na ředění 

bezdeštných splašků byla poměrně vysoká m = 20 (běţně se v praxi pouţívá 

ředění poměrem m = 8), a i přesto nedošlo k dostatečnému průtoku OV. Dohodli 

jsme se tedy nakonec, ţe nejlepším řešením bude odlehčovací komoru navrhnout 

jako šachtu s vyvýšeným odtokem do příslušné odlehčovací stoky. Aby 

nedocházelo k zanášení pevnými částicemi a ucpávání šachty, bude tato osazena 

šoupátkem.  

 Doprava v jednotné kanalizační stoce je doprovázena zanášením systému, 

a to jednak usazeninami vznikajícími v důsledku mnoha vlivu na stěnách potrubí, 

ale také zanášení způsobeno vodní erozí, která s sebou v období dešťů odnáší 

organický materiál [21]. 
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5.9  Návrh čerpací stanice OV [5] 

 

 Při výpočtu návrhu čerpací stanice jsem vycházel z diplomové práce 

M. Hrubého [5]. 

 Z odlehčovací komory jsou OV přiváděny na čerpací stanici, která je v mém 

případě tvořena především čerpací jímkou (obr. 17).  

 Čerpací jímka se navrhuje min. na 6 hod. bezdeštný přítok z OK. Jímku je 

potřeba rozdělit na objem provozní, rezervní a havarijní. Na kaţdé ČS by měl být 

zajištěn havarijní odtok [5]. 

 

 

Obr. 17: Čerpací stanice odpadních vod [20] 

 

Návrh ČS 

 

Výpočet: Qspl = 0,1 l∙s-1 

  Qkrit = 2,0 l∙s-1 
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Akumulační objem jímky ….3 m3 

 

Čerpadlo: d = 80 mm 

  Q = 0,004 m3
∙s-1 

  hg = 4,18 m 

  l = 320,27 m 

  v = 1,004 ∙ 10-6 m2
∙s-1 

  ξ = 4,6 (šoupátko, zpětná klapka, 3x koleno 90°) 

  k = 0,0015 mm 

  ρ = 1000 kg∙m-3 

 

    

  ∙s
-1

 

 

kde: v………. rychlost čerpání (m∙s-1) 

 Q……… průtok při čerpání (m3
∙s-1) 

 d………. vnitřní průměr výtlačného potrubí (m) [5] 
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kde: Re………. Reynoldsovo číslo 

 v………… kinematická viskozita (m2
∙s-1) [5] 

 

   

 

kde:  λ……….. součinitel tření podle Altšula 

 k……….. absolutní drsnost (m) [5] 

 

   J∙kg-1 

 

kde: Yz………. ztrátová měrná energie (J∙kg-1) 

 ξ………… ztrátový součinitel [5] 

 

  J∙kg-1 

 

kde: Ys………. skutečná měrná energie (J∙kg-1) 

 hg……….. dopravní výška (m) [5] 

 

   

 

kde: P………. výkon čerpadla (W) 



Bc. Tomáš Bauernöpl: Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 1- II. etapa 

43 

2011 

 ρ………. hustota vody (kg∙m-3), mění se dle sloţení splaškových vod [5] 

 Charakteristiku čerpadla budeme moci určit, aţ na základě určitého typu 

čerpadla, jehoţ charakteristika je dána přímo výrobcem. Na základě těchto údajů, 

bude určen pracovní bod systému, jeţ by měl náleţet do oblasti optimální 

účinnosti čerpadla, podle čehoţ se pozná dobře navrţené čerpadlo [5]. 
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6 Odhad ekonomických nákladů 

 

 Při zpracování ekonomického hlediska jsem se řídil pokynem Čj.: 401/2010-

15000 vydaným Ministerstvem zemědělství: „Metodický pokyn pro orientační 

ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů 

majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a 

kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací― [13]. 

 Vydáním pokynu je snaha zajistit jednotné postupy při: 

 „výpočtu pořizovací ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence 

vodovodů a kanalizací podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a § 5 a 6 a příloh č. 1 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství 

č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon, ve znění pozdějších předpisů“ [13]. 

 Ceny uvedené v tomto metodickém pokynu vycházejí z cenové úrovně roku 

2009 a jsou stanoveny na základě průměrných a orientačních údajů, které byly 

zpracovány Ústavem územního rozvoje v Brně [13]. 
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6.1  Výpočet odhadu ekonomických nákladů 

 

a) Náklady na výstavbu kanalizace ve zpevněných plochách: 

 

Tabulka 3: Ceny kameninového potrubí 

DN Cmu [1m/Kč] Délka potrubí [m] Celková cen [Kč] 

300 7 130 2 310 16 470 300 

350 7770 485 3 768 450 

400 8 410 110 925 100 

500 9 980 245 2 445 100 

600 11 220 137 1 537 140 

700 14 255 1 008 14  369 040 

800 17 290 50 864 500 

  Σ 4345 Σ40 379 630 

 

 

Cmu………. Měrný cenový ukazatel, který obsahuje cenu potrubí včetně  

   všech běţných objektů a prací.   

 

 

b) Náklady na výstavbu Čerpací stanice 

 

Tabulka 4: Cena čerpací stanice 

Čerpací Stanice (Qč l∙s
-1) (Cu) Cenový ukazatel [Kč] 

5 300 000 

   

  Cu………. v rámci cenového ukazatele čerpací stanice jsou jiţ  

        zahrnuty veškeré běţné objekty, technologické zařízení aj. 
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c) Náklady na výstavbu výtlaku 

 

Tabulka 5: Cena výtlaku 1 

DN Cmu [1m/Kč] Délka potrubí [m] Celková cen [Kč] 

80 3120 321 Σ 1 001 520 

 

  Cmu………. Měrný cenový ukazatel, který obsahuje cenu 

tlakového potrubí včetně všech běţných objektů a prací. 

 

Tabulka 6: Celková cena kanalizace 

Výstavba kanalizace vč. potrubí 40 379 630 Kč 

Čerpací stanice vč. práce 300 000 Kč 

Výstavba výtlaku vč. potrubí 1 001 520 Kč 

Cena celkem 41 681 150 Kč 

Rezerva 10% 4 168 115 Kč 

Celková Σ 45 849 265 Kč 

  

 Celkový odhad sumy na vybudování kanalizace v Karviné 1 Mizerov činí 

45 849 265 Kč. 
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7 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo navázat a hlouběji rozpracovat bakalářskou práci 

s názvem „Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 1“.  

V rámci diplomové práce byla řešena problematika 164 domovních přípojek, 

které byly zakresleny do podrobné situace (viz příloha č. 1) a následně byly 

zakresleny do podélných profilů stok  A1, A1a, A2, A2a, A3, A3a, A3b, A4, A5, A6, 

A7, A8, A9, A10, A11. Dále byly vytvořeny přehledné tabulky s domovními 

přípojkami, ve kterých je zaznamenáno, jestli se jedná o levostrannou či 

pravostrannou přípojku a jejich staničení (viz přílohy č. 29, 30 a 31). U domovní 

přípojky L26 byl zakreslen podrobný příčný řez napojení do stoky A (viz příloha 

č. 23). Byl zakreslen podrobný příčný řez kanalizační šachty č. 58 (viz příloha 

č. 23). Poněvadţ materiálem mé kanalizace je kamenina, byl zakreslen příčný řez 

uloţení kameninového potrubí (viz příloha č. 24). 

V bakalářské práci jsem provedl hydraulické výpočty pomocí součtové 

metody, ale jelikoţ doba odtoku nevyhovovala, provedl jsem v diplomové práci 

výpočty hydraulických výpočtu dle Bartoškovy metody (viz přílohy č. 25, 26 a 27). 

Byly spočítány redukované doby náhradních dešťových sráţek, jejichţ výsledky 

jsem zpracoval do tabulky č. 2. Na základě těchto výpočtů byla sestrojena 

redukovaná čára intenzit deště a neredukovaná čára intenzit deště do grafu (viz 

příloha č. 28).  

Byl proveden návrh odlehčovací komory (viz obr. 11 – 16) a také jsem provedl 

návrh čerpací stanice (viz kapitola 5.7).  

Nakonec byl proveden odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty 

(viz tabulky č. 3, 4, 5 a 6), kdy na základě metodického pokynu Ministerstva 

zemědělství Čj.: 401/2010 – 15000 by cena navrhované varianty činila cca. 

45 849 265 Kč. Jedná se o orientační odhad této ceny. 
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