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Anotace 

Vám předkládaná diplomová práce je sestavena z 6 celků. V úvodu je vysvětlen význam 

odvádění odpadních vod do stokové sítě. Druhá část obsahuje stručný popis stávající 

situace a hydrologických poměrů vodních toků, které daným uzemím protékají. Ve třetí 

části dochází k vytipování problému, čtvrtá část zahrnuje technický popis odpadních vod, 

stokové sítě, objektů na stokové síti jako je odlehčovací komora a čerpací stanice.  Pátá 

část se zabývá návrhy řešení a rozpracovává konkrétní varianty řešení která byla zvolena 

pro návrh odlehčovací komory a čerpací stanice. Analyzuje také výkresovou dokumentaci 

nakreslenou v programu AutoCad a WinPlan. V šesté části dochází k sumarizaci návrhu 

práce, která byla vytvořena. 

Klíčová slova: stoková síť, odpadní vody, odlehčovací komora, čerpací stanice, Autocad, 

Winplan 

 

Summary  

This thesis treats  an overview of  design of  wastewater lightweight plant and wastewater 

lifting plant. In the first part there is an explanation of the meaning of sewer system. 

Second part describe situation of the town and hydrologic situation. Third part classify 

problem of this topic.  Subsequently, fourth part, give us information about technical 

description of waste water, sewer system, wastewater lightweight plant and wastewater 

lifting plant. Fifth part include teoretical design of the wastewater lightweight plant and 

wastewater lifting plant. Analyse also practical part of this thesis designed in Autocad and 

Winplan. Final chapter is summary of  thesis.  

Keywords: sewer system, waste water, wastewater lightweight plant, wastewater lifting 

plant, Autocad, Winplan.   
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1.ÚVOD 

Základní podmínkou zdravého bydlení a uchování životního prostředí obyvatelstva je 

hygienicky prováděný odsun odpadních produktů. Mezi nejvýznamnější odpady patří 

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

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

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

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

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

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

ochrany respektive zachování kvality vody v recipientu [3]. 

Diplomová práce s názvem „Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 3 – II. 

etapa“ je volným pokračováním I. části, bakalářské práce, s názvem „Návrh koncepce 

odkanalizování městské části Karviná 3“.  Řeší problematiku bezpečného odvedení 

odpadních vod z již navržené stokové sítě do čistírny odpadních vod. Práce je sestavena z 

teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá teoretickým popisem odpadních vod, 

stokování, objektů na stokové síti jako především odlehčovací komory, čerpací stanice a 

jejich teoretickým návrhem. Praktická část řeší samotné grafické řešení odlehčovací 

komory a čerpací stanice včetně tlakového potrubí v programu Autocad. Tlakové potrubí je 

navíc blíže rozpracováno v programu Winplan. Praktická část tvoří výkresovou 

dokumentaci. Jako podklad pro návrh sloužil situační výkres z bakalářské práce. 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH    

POMĚRŮ 

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

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

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

zeměpisné délce 18° 32′ východní délky [2]. 

 

Město je členěno na 6 katastrálních území: 

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

Mizerov a Karviná 6-Nové Město) 

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

- Darkov (místní část Karviná 3 - Lázně Darkov) 

- Ráj (místní část Karviná 4 - Ráj) 

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

- Louky nad Olší (místní část Karviné) [2]. 

                              

     Obr. 2.1 Letecký snímek zájmového území [8]           Obr. 2.2 Mapa zájmového území [8]         
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Zájmovým územím protéká Olšinský náhon, který následně ústí do řeky Olše. 

V bakalářské práci byl použit název vodního recipientu Karvinský potok, avšak ve 

skutečnosti se jedná o Olšinský náhon. Slouží k plnění rybničního hospodářství. Správcem 

je Rybářství Rychvald, s. r. o. 

 

Hydrologické údaje řeky Olše: 

Hydrologické pořadí : 2-03-03-001 

Délka toku: 99  km 

Plocha povodí: 1118 km
2 

Průměrný průtok: 13,7 m
3
/s 

Pramen: Slezské Beskydy, Polsko 

Ústí: Odry u Bohumína, v 195 m nadmořské výšky [2]. 

 

Hydrologické údaje Olšinského náhonu: 

Hydrologické pořadí: 2-03-03-066 [9]. 
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3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMU 

V zájmovém území je v současnosti nakládání s odpadními vodami řešeno zejména 

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

zařízení vyvážet technickými službami. V části zájmového území se vyskytuje kanalizace, 

která je nevyhovující. Aby bylo vyřešeno problematické nakládání s odpadními vodami v 

zájmovém území Karviná 3, byla navržena jednotná stoková síť. Tento návrh je blíže 

rozpracován v bakalářské práci. Navržená stoková síť není ale přímo napojena na hlavní 

sběrač odpadních vod. 

 Je proto nezbytné tyto odpadní vody bezpečně odvádět ze stokové sítě do čistírny 

odpadních vod v souladu s ochrannou životního prostředí a trvale udržitelným rozvojem.  

 

4. PRINCIPY ŘEŠENÍ (legislativní, technické) 

4. 1 Účel stokování  

Kanalizace představuje soubor zařízení, umožňujících neškodné odvádění 

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

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

hospodářská hodnota vodních toků pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zásobování 

průmyslu užitkovou vodou a možnost rekreace. Pod pojmem kanalizace bývá často 

nepřesně míněna kanalizační síť. Obor zahrnující navrhování, stavbu a provoz stokových 

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

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

 

4.2 Odpadní vody 

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

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

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

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

po dopadu na zemský povrch znečištěny, ale i např. kondenzáty ze zplyňování pevných 
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paliv. Znakem odpadních vod vzniklých použitím pitné nebo užitkové vody je především 

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

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

podzemních vod [3]. 

 

Odpadními vodami jsou: 

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

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

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

těžební činnosti; 

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

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

- tekuté odpady (např. kejda) [3]. 

 

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

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

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

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

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

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

ČOV (lehce sedimentující, nabalující se); 

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

výbušné, dusivé nebo otravné směsi; 

- jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, jež se mohou v kanalizační 

síti vyskytnout, vyvíjejí látky jedovaté; 

- pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny; 

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

mg.l
-1

 uliční nečistoty přesahující 200 mg.l
-1

, ropu a ropné látky přesahující  5 mg.l
-

1 
u systému odvodnění bez ČOV, 20 mg.l

-1
 u systému odvodnění ukončených ČOV 

[3]. 
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Veřejné kanalizace jsou určeny k hromadnému odvodnění popř. i zneškodnění 

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

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

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

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

Ten mimo jiné stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění vod vypouštěných jednotlivými 

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

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

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

vypouštěných do veřejné kanalizace se v kanalizačním řádu stanoví podle doporučených 

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

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

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

případně ČOV [3]. 

 

4.3 Druhy odpadních vod 

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

vyskytnout podle původu a způsobu znečištění tyto skupiny odpadních vod: 

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

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

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

zavodů apod. 
 

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

na povrch území (včetně vod z tání sněhu), které po povrchu území odtékají do stok. [3]. 

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

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

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

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

parků).  

Znečištěné dešťové odpadní vody mají být odváděny stokami jednotné soustavy 

nebo stokami oddílné dešťové soustavy, popř. čištěny. Neznečištěné dešťové vody se 
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doporučuje v maximální míře vsakovat, případně odvádět samostatnými stokami oddílné 

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

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

[3].
    

Dešťové odpadní vody se odvádějí do stokové sítě kanalizačními přípojkami 

z dešťových vpustí, lapáků splavenin nebo domovními přípojkami [4]. 

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

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

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

závodu a objektů. 

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

mikrobiologických laboratoří, výroben očkovacích látek z infikovaných zvířat, 

z přidružených provozů [3]. 

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

dalších zpevněných ploch. Jsou znečištěny jako dešťové odpadní vody.  

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

z uvedených skupin, nebo které se do stokové sítě dostaly za nepředvídaných okolností [3]. 

Odpadní vody se odvádějí do stok stokové sítě kanalizačními přípojkami, tj. 

potrubím, kterým se odvádějí odpadní vody z místa vyústění vnitřní kanalizace (popř. jen 

dešťového svodu ze střech) nebo z dešťové vpustě až po zaústění do stoky[4]. 

 

4.4 Soustavy a systémy stok 

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

komor, uličních vpustí, dešťových nádrží) na zachycování a odvádění odpadních vod 

z daného území. [4]. 

 

Soustavy stok 

Stokové soustavy existují tři: 

1)  soustava jednotná 

2)  soustava oddílná 

3) soustava modifikovaná 
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4.4.1. Jednotná soustava stok 

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

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

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

dopravují splaškové vody, je nutné zatrubnění stok. 

Jednotná stoková soustava má zásadní nevýhodu v existenci odlehčovacích komor, 

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

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

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

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

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

výpočtový průtok dešťových vod tak velký, že výpočtové průtoky ostatních druhů 

odpadních vod je možno až na vyjímky pro dimenzování jednotné stokové soustavy 

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

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

odpadních vod [3]. 

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

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

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

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

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

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

Odlehčovací komory jsou konstruovány tak, aby při vzrůstajícím průtoku vlivem 

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

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

velmi vysokém naředění splaškových vod vodami dešťovými, dochází k zanášení 

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

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

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

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

odlehčovací komorou pak pokračuje stoka směrem k čistírně již zmenšeným profilem [3]. 
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Obdobného vlivu na snížení profilu směrem k ČOV jako za odlehčovací komoru lze 

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

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

Nežádoucí kvalitativní důsledky odlehčovacích komor lze odstranit vybudováním 

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

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

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

Při řešení odvodňování rozsáhlých urbanizovaných celků je koncepce jednotné stokové 

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

ochranou kvality vody v recipientu prováděnou řazením dešťových nádrží příslušného 

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

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

vsakování apod.) za účelem minimalizace odtoků povrchových vod [3]. 

4.4.2. Oddílná soustava stok 

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

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

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

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

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

odvodnění bude zpravidla navržena oddílná soustava splašková a oddílná soustava 

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

  

 Splašková oddílná soustava 

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

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

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

kontaminace vody v recipientu fekálním znečištěním ze splaškových vod, odpadá 

nebezpečí zatopení podzemních prostor zpětným vzdutím domovními přípojkami. ČOV je 

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

oddílná splašková soustava navrhována v oblasti centralizované zástavby, ve svažitém 

terénu, s hluboko zaklesnutou hladinou podzemní vody, v příznivých geologických 
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podmínkách pro zemní práce, stoky lze navrhnout  v příznivých sklonech, pak způsob 

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

stokové síti nebo do ČOV. 

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

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

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

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

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

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

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

kanalizace [3]. 

 

 Dešťová oddílná soustava 

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

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

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

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

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

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

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

vyjádřeném BSK5 a suspendovanými látkami mezi splašky a oplachovými vodami 

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

z rozsáhlých odvodňovaných ploch čistit [3]. 

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

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

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

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

komplikuje nakládání se zachycenými hmotami z dešťových nádrží. Dešťová oddílná  

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

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

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

způsob odvodnění lze aplikovat při výstavbě malých sídel, kde po budování trubní 
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splaškové stokové sítě bude následovat realizace odvodnění povrchovými rigoly a potom 

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

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

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

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

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

pouze gravitačně [3]. 

 

4.4.3 Modifikace stokových soustav 

Volba stokové soustavy není jednoznačně řešitelný problém. Při rozhodování je 

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

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

striktně navržena v celém odvodňovacím území, když z mnoha důvodů je výhodnější části 

města za přirozenou rozvodnicí odvodňovat soustavou oddílnou. Pak mluvíme o soustavě 

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

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

uloženým potrubím, viz obr.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Šachta polooddílné soustavy [3] 
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Při přívalu nejvíce znečištěné dešťové vody na začátku deště se prázdní spojovacím 

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

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

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

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

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

 

4.5 Systémy stokových sítí 

Systém stok je výsledkem návrhu tvaru stokové sítě v konkrétním území. Obecně 

platí, že stoky jsou navrženy tak, aby jimi byly odpadní vody nejvýhodnější trasou 

dopraveny do ČOV. Přitom se respektují sklony stok takové, aby se stoky nezanášely, nebo 

aby případně nutné čištění bylo omezené na minimální rozsah úseků stok, nebo naopak aby 

nebyly velké sklony stok navrhovány v dlouhé trati ve spádnici terénu tam, kde by byly 

soustavně dosahovány velké rychlosti, až překračovány dovolené rychlosti ve stokách [3]. 

V zásadě jsou systémy stok 4 a to: 

a) radiální; 

b) větevný; 

c) úchytný podle tvaru uspořádání stok; 

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

podmínkách. 

 

Obr. 4.2 Systémy uspořádání stokových sítí a) radiální b) větevný c) úchytný  d) pásmový [3] 

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

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

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

nejkratším směrem a nejvýhodnějším sklonem k nejnižšímu bodu soustředění odpadních 

vod. 

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

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

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

zřízením odlehčovací komory. 

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

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

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

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

bylo minimální [3]. 

 

4.6 Objekty na stokové síti 

4.6.1 Vstupní šachty 

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

- mění směr přímých úseků trubních stok 

- mění se sklon stoky 

- mění příčný profil stoky 

- konce stokových sítí 

- spojují dvě nebo více stok 

- rozdělují dlouhé přímé úseky jejich vzájemná vzdálenost se určuje: 

a) neprůlezné stoky – 60m 

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

průřezy min. výšky 800 mm a min. šířky 600 mm) - 60 m. 

c) průchozí stoky (-min. výška nad 1500 mm až 100 m a více, dáno možnostmi 

čištění) budované ve výkopu 200 m [1]. 
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Obr. 4.3 Vstupní šachta [1] 

 

Části vstupních šachet jsou podrobně nakresleny v obr. 4.3: 

 Vstupní část (tzv. komín) tvoří: 

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

litinový poklop. 

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

schodiště). 

 Manipulační část (5) 

- kruhový – minimální půdorysný rozměr je 1000 mm 

- obdélníkový – půdorysně min. 800 x 1000 mm 

 Monolitický základ (6) [1]. 

 

4.6.2 Spojné šachty 

Soutok se provádí ve: 

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

spojování stok do  průměru DN 400. 



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

20 

 

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

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

objektu, ale i části šachty nad úrovní stropu stoky [1]. 

    

Obr. 4.4 Spojné objekty [1] 

 

4.6.3  Odlehčovací komora 

Odlehčené odpadní vody = zředěné odpadní vody, přepadající přes přeliv odlehčovací 

komory mimo stokovou síť (do vodního recipientu, vodní nádrže). 

Zředěné odpadní vody = odpadní vody, jejichž přirozená koncentrace je snížena jiným 

druhem vod, zvláště dešťovými a balastními vodami. 

Mezní déšť = fiktivní déšť, ze kterého lze stanovit mezní odtok, který se ještě  

nesmí odlehčovacími komorami nebo separátory ze stokové sítě do vodního recipientu  

vypustit [5]. 

Odlehčovací komory patří k nejdůležitějším a zároveň k nejsložitějším objektům 

stokových sítí z hlediska hydraulického, hydrologického, hygienického  i konstrukčního, 

přičemž tato jednotlivá hlediska se vzájemně ovlivňují a úzce spolu souvisejí. Zdravotně 

inženýrská problematika odlehčovacích komor souvisí s celkovým koncepčním řešením 

stokových sítí, s následným návrhem technologie čištění odpadních vod i s otázkami 

čistoty recipientů. Při řešení stokových sítí se aplikuje celá řada nejrůznějších typů 

odlehčovacích komor od jednoduchých s přepadem až po typy velmi složité s mechanickou 

regulací [1]. 
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Účelem odlehčovacích komor  je odlehčování směsí splaškových a dešťových odpadních 

vod z jednotné stokové soustavy do vodního recipientu (obvykle vodního toku). 

Odlehčovací komory se doporučuje navrhovat jako zakryté, umístěné pod terénem. Pro 

zakryté odlehčovací komory pod úrovní terénu se nevyžadují pásma hygienické ochrany, 

stejně jako u ostatních podzemních objektů stokové sítě. Pro nezakryté odlehčovací 

komory platí stejná pásma hygienické ochrany jako pro čistírny, tj. 50 m od obytné 

zástavby.  

Po funkční stránce tvoří hlavní část konstrukce odlehčovacích komor přelivy, popř. 

přelivy se škrtícím zařízením (škrtící tratí, šoupaty, regulátory), dělení přelivné hrany, 

rozdělení proudu vody horizontální dělící stěnou apod. [5]. 

 

Po stavební stránce se odlehčovací komory dělí v závislosti na způsobu odlehčení na: 

a) odlehčovací komory s čelním přelivem (kolmým k ose proudu), šikmým, lomeným, 

obloukovým; 

b) odlehčovací komory s jednostranným bočním přelivem (s přímou hranou, se 

šikmou hranou, s hranou v oblouku, s tangenciální hranou) a odlehčovací komory 

s oboustranným bočním přelivem; 

c) odlehčovací komory se škrtící tratí (s nízkou přelivnou hranou nebo s vysokou 

přelivnou hranou); 

d) odlehčovací komory s přepadajícím paprskem (též označované jako štěrbinové), 

gravitační, se skokem (přes štěrbinu vytvořenou otvorem ve dně, ocelovými 

deskami ve dně, nastavitelným plechovým žlabem ve dně nebo prahem ve dně); 

e) odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou (též označovaná jako etážové, 

patrové); 

f) odlehčovací komory s plastickou (elastickou) přelivnou hranou (přelivná hrana se 

tlakem přepadající vody prohne a nechá přepadat vodu až po vytvoření přetlaku 

způsobeného vyšší hladinou ve stoce před deskou); 

g) odlehčovací komory štítové (svislá deska přitlačována ke hraně bočního přelivu 

protizávažím, která se vodorovně posune a nechá přepadat vodu až po vytvoření 

přetlaku způsobeného vyšší hladinou ve stoce před deskou); 

h) další typy odlehčovacích komor (s násoskou, se stavítkem, s plovákem a 

regulačním uzávěrem, se stíraným sítem, atd.) [5]. 
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Odlehčovací komory s přepadem (přelivem) 

ad a) přímým – odlehčování se provádí ve směru osy přívodní stoky. Rozdíl mezi 

jednotlivými typy je v orientaci přelivu na směr přítoku odpadní vody do odlehčovací 

komory. Základními typy jsou přepad přímý kolmý, přímý šikmý, přímý obloukový a 

přímý lomený [1]. 

 

Obr. 4.5Odlehčovací komory s přímým přepadem [1] 

 

ad b) bočním – směr odlehčování je odkloněn od směru přívodní stoky. Snaha o zvýšení 

účinnosti bočního přepadu vedla ke konstrukci odlehčovací komory s bočním přepadem 

v oblouku, při kterém se využívá odstředivá síla proudící vody v oblouku. Oboustranný 

přepad umožňuje oproti  jednostrannému délku přelivné hrany a tím i délku celé 

odlehčovací komory zkrátit [1]. 
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Obr. 4.6 Odlehčovací komory s bočním přepadem [1] 

 

ad c) Odlehčovací komory se škrtící tratí  

Škrtící trať je úsek s menším průměrem, vložený mezi odlehčovací komoru a stoku 

vedenou dále k čistírně odpadních vod. Jeho působením se hladina v komoře vzdouvá a 

vtok do odtokového potrubí se zahlcuje. Úsek škrtící tratě tedy pracuje v tlakovém režimu, 

přičemž jeho průtočná kapacita se mění jen málo. Škrtící trať se kombinuje s přepadem 

přímým nebo bočním [1]. 

 

 

Obr. 4.7 Odlehčovací komory se škrtící tratí [5] 

 

 

 

 

 

ad d) Odlehčovací komory s přepadajícím  paprskem 

Pracují na principu rozdělení přepadajícího parsku odpadní vody. Malé, tzv. bezdeštné 

průtoky a zředěné množství splašků propadne úzkous štěrbinou do příčně položeného 

žlábku, odkud odtékají k čištírně odpadních vod. Při větších množstvích odpadních vod se 

přepadající paprsek rozdělí a množství vody nad určenou hodnotu odtéká odlehčovací 

komorou do recipientu [1] 
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Obr. 4.8Odlehčovací komory s přepadajícím paprskem [1] 

 

ad e) Odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou 

Pracují na principu horizontálního dělení průtoku. V odlehčovací komoře je umístěn ve 

vodorovné poloze v určené výšce břit, který je splašky až do určeného stupně ředění 

podtékán. Při větších průtocích nastává dělení průtoku. Větší množství než je určené ředění 

splašků se břitem oddělí a je odvedeno do recipientu  [1] 

 

 

Obr. 4.9 Odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou [1] 

 

S cílem snížit zatížení vodního recipientu přepadajícícími znečišťujícími látkami z 

odlehčovacích komor, se doporučuje budovat odlehčovací komory jako: 
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 odlehčovací komory s vysokou přelivnou hranou a s využitím retenční 

kapacity stokové sítě; 

 odlehčovací komory s plastickou přelivnou hranou nebo odlehčovací 

komory štítové, které umožňují zvýšit objem prvního oplachu 

transportovaného dál stokovou sítí; 

 odlehčovací komory, které mají nainstalované zařízení pro mechanické 

předčištění, nař. hrubé a jemné česle mechanicky nebo hydraulicky stírané 

(nebo alespoň překlopné), mechanicky nebo hydraulicky stíraná síta, 

mikrosíta a filtry; 

 odlehčované komory doplněné na odtoku do vodního recipientu dešťovou 

nádrží jednak jako usazovací, zejména pro zahycení prvního náporu 

znečištění z výplachu stok, a jednak jako retenční. [5] 

 

Volba typu a konstrukce odlehčovací komory se řídí: 

- výškovými poměry terénu a hloubkou uložení potrubí; 

- směrovým uspořádáním přítoku a odtoku do čistírny a vodního recipientu; 

- požadovanou přesností oddělování průtoků s ohledem na přípustné hodnoty 

vypouštěného znečištění [5] 

Při výběru typu, uspořádání a rozměrů odlehčovací komory je vhodné kromě výpočetních 

metod výsledky ověřit numerickou simulací. V ekologicky přísně sledovaných lokalitách 

je třeba přihlížet k výsledkům modelových výzkumů. Na odlehčovacích komorách se 

doporučuje provádět  měření a na základě jejich výsledků funkci odlehčovacích komor 

korigovat [5] 

 

Stanovení návrhových průtoků 

Pro zpracování návrhu i posouzení odlehčovacích komor  je rozhodující jejich klasifikace 

podle velikosti odvodňovaného území, doby doběhu, sklonu stok (jejich náchylnosti pro 

zanášení sedimenty), množství splaškových vod v závislosti na předepsaném stupni čistoty 

vodního recipientun  atd. [5] 
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Klasifikace odlehčovacích komor  rozlišuje 3 přístupy k návrhům a posouzením: 

 

I. pro návrh a posouzení bez  stanovení zvláštních podmínek. Platí pro méně 

významné vodní toky, u nichž se předpokládá posuzování jen podle kriteria ředícího 

poměru a mezního deště; 

 

II. pro emisní posouzení, kdy se vyžaduje analýza dlouhodobé funkce (počet přepadů 

za rok, celkový odlehčený objem vody, celková doba trvání přepadů atd). Používá se 

pro středně významné toky; 

 

III. pro imisní posouzení, kdy kromě požadavků uvedených v přístupu II., se vyžaduje 

detailní posouzení vlivu akutních složek znečištění. Platí pro významné a chráněné 

vodní toky (vodárenské, chovné, rekreační atd.) [5]. 

 

Zařazení odlehčovacích komor do příslušných klasifikačních přístupů lze provést podle 

následující tabulky: 

Tab. č. 4.1 Stanovení podmínek pro činnost odlehčovacích komor [5] 

 

Stanovení návrhových průtoků pro přístup bez zvláštních podmínek 

Pro návrh odlehčovacích komor se stanovuje návrhový průtok Qmax na přítoku do zařízení 

a průtok zředěných vod Qzřed na odtoku ze zařízení dál  do stokové sítě nebo do čistírny. 

Návrhový průtok Qmax je roven součtu hodnot maximálního přítoku dešťových vod Qdešť 

a bezdešného odtoku Qspl. Maximální přítok Qdešť musí vycházet z návrhu jednotné 

stokové soustavy na základě kritického deště (kritických dešťů), resp. historických dešťů. 

Bezdeštný přítok Qspl představuje průměrný denní průtok splaškových vod zvětšený o 

případné průmyslové a balastní vody. Při uplatnění klasické koncepce odvodnění je 

stoková síť počítána pro jednu návrhovou  srážkovou událost. Výběr tohoto návrhového 

(resp.kritického) deště je možný několika způsoby a závisí na metodice výpočtu stokové 
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sítě. Při výpočtu stokové sítě některou z  racionálních (stacionárních) výpočtových metod 

(Součtová, Bartoškova metoda apod.) se používá déšť s časově konstantní intenzitou [5]. 

 

Při uplatnění racionálních výpočtových metod odvodnění se průtok zředěných vod Qzřed, 

počítá: 

A) pomocí kritéria poměru ředění; 

B) pomocí zjednodušeného vzorce pro výpočet mezního deště při orientačních 

výpočtech pro vodárenské i nevodárenské vodní toky; 

C) pomocí intenzity mezního deště qm v l/(s.ha) podle náročnějších vzorců Urcikán-

Rusnák-Stanko, sestavených pro nevodárenské vodní toky. 

Pro vodárenské vodní toky je použití mezního deště a metody poměru ředění nevhodné. 

 

 

Průtok zředěných odpadních vod pomocí poměru ředění se počítá dle vzorce (1): 

 

a) Qm(Qzřed) = m.Q24  =  (1+n).Q24            [l/s]              kde           (1)            

 

 m.....násobek ředění odpadních vod (v rozmezí 4 - 20); 

1+n...poměr ředění; 

Q24...bezdeštný odtok splaškových vod [l/s]  [1]. 

 

 

nebo 

 

 

Průtok zředěných odpadních vod pomocí mezního deště se počítá dle vzorce (2): 

 

b) Qzřed = Sr.qm + Qspl                               [l/s]              kde             (2)   

 

Sr.....redukovaná plocha povodí (ha) 

qm.... intenzita mezního deště (l/s/ha) 

Qspl = Q24..... průměrný denní bezdeštný průtok splašků (l/s) [5]. 
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Ředící poměr se pohybuje v širokém rozmezí (na stokách minimálně 1+4, běžně 1+7 a 

více) a jeho volbu ovlivňuje celá řada faktorů: vodnatost a charakter toku v recipientu, 

charakter odpadních vod,  znečištění [1]. 

 

Dokonalý čelní přeliv se počítá podle vzorce (3): 

 

c) Qp = 2/3 .μ.b.(2.g)
1/2

[(h+k)
3/2

-k
3/2

],      [m
3
/s]         kde   (3) 

 

Qp....přepadající množství (m
3
/s) 

h.....přepadová výška(m) 

g....gravitační zrychlení (9,81 m/s
2
) 

k.....rychlostní výška, k=v
2
/2g (m) 

b.....délka přelivné hrany (m) 

μ....přepadový součinitel dokonalého přepadu určený podle tvaru přelivné hrany. Pro 

šikmé, popř. lomené nebo obloukové přelivné hrany je nutno provést příslušnou korekci 

v.....přepadová rychlost (m/s) [5]. 

 

Stavební uspořádání 

Funkční a stavební uspořádání odlehčovacích komor má odpovídat základním pravidlům 

hydrauliky. Odlehčovací komory s vysokým bočním přelivem mají provést bezdeštný 

průtok bez vzdutí do přívodní stoky. Sklon dna odlehčovací komory musí být takový, aby 

dno potrubí na odtoku směrem k čistírně bylo o 50 mm až 100 mm níže než dno přívodní 

stoky. Spojení dvou nebo více přívodních stok se má vždy uskutečňovat v dostatečné 

vzdálenosti před odlehčovací komorou, aby se dosáhlo nerušených hydraulických poměrů 

pro odlehčení. K zamezení zpětného vzdutí odlehčovací komory vodou z vodního 

recipientu se přelivná hrana umísťuje nad hladinu velkých vod nebo se použije zpětná 

armatura (např. zpětná klapka) [5]. 

 

Provoz 

Funkce, stavební a technický stav odlehčovacích komor se kontroluje nejméně jednou za 

14 dní a po každé větší dešťové srážce, pokud místní podmínky nebo provozní řád  
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odlehčovací komory nestanoví jinak. Při kontrolách se čistí přelivné hrany odlehčovacích 

komor a případné zařízení pro předčištění odlehčovacích komor. Přelivné hrany musí být 

udržovány neporušené. Podle potřeby provozu a rozvoje zájmového území se nastavují 

regulační prvky odlehčovacích komor, např. výška  přelivé hrany. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Odlehčovací komory jsou objeky, které nepředstavují stálé pracoviště, ale jsou pracoviště 

občasným s pravidelnou kontrolou několikrát do roka. 

Pro jejich navrhování a provozování platí požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci podle příslušných právních předpisů [5]. 
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4.6.4 Čerpací stanice 

Jedná se o zařízení vnitřní kanalizace pro shromažďování a automatické zvedání 

splaškových odpadních vod obsahujících fekálie nebo bez nich, popř. i dešťových vod, do 

výšky nad hladinu zpětného vzdutí s napojením na venkovní kanalizační zařízení (obvykle 

stoková síť) [6]. 

 

 

Obr. 4.10 Čerpací stanice odpadních vod  [7] 

 

V systémech městského odvodnění se čerpací stanice  objevují jak v části ČOV, tak v části 

stokové sítě. Důvodů pro jejich zřizování mohou být například následující: 

  odpadní vody je třeba převést přes rozvodnici do povodí, ve kterém je ČOV 

případně recipient; 

  při rozšiřování gravitační sítě není možno výškově zaústit nově koncipované stoky 

do   stávajícíc kanalizace; 

  překonávání překážek na trase, alternativa oproti řešení se shybkou; 

  krytí kmenových stok narůstá nad hospodárnou míru, je vhodnější vřadit čerpací 

stanici [1]. 
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U jednotné soustavy mohou být použity v návaznosti na dešťové oddělovače a dešťové 

nádrže pro zachycení „první vlny“ dešťového průtoku, u oddílné soustavy pro převod 

prvních splachů z dešťové do splaškové soustavy. Čerpání plného dešťového průtoku by 

mělo být vyjímečné [1]. 

 

Koncepční řešení 

Zabezpečenost provozu čerpací stanice (dále jen ČS) 

Obdobně jako jsou připouštěny stavy přetížení kanalizace, bylo by možno uvažovat o 

výpadcích či omezení provozu ČS. Již neplatná norma ČSN 78 6261 hovořila o 3 stupních 

důležitosti ČS: 

- kdy výpadek může způsobit veliké národohospodářské škody; 

- kdy by byly omezeny některé důležité provozy nebo činnosti (na úrovni městské 

čtvrti nebo průmyslového areálu); 

- ostatní, kdy se připouštěl krátkodobý výpadek. U těchto stanic byl však požadován 

vypínací objekt nebo bezpečnostní přepad. 

Mezi uvedenými kritérii chybí hygienický a ekologický aspekt. Od důležitosti se může 

odvíjet: 

 stupeň zabezpečenosti dodávky elektrického proudu, úvaha o náhradním zdroji; 

 počet rezervních čerpadel; 

 požadavek na obsluhu a s tím souvisejících vybavení ČS; 

 požadavek na poplach [1]. 

 

Hospodárnost 

Obecně se míní souhrn nákladů provozních (údržba, mzdy, energie) a nákladů plynoucích 

z pořízení díla (životnost díla a kapitálové služby). 

Úvaha o hospodárnosti se objevuje několikrát. V prvním sledu tam, kde jsou možné ještě 

jiné alternativy řešení. Rozhoduje se, zda řešení s ČS je vhodnější.  Např. zda je vhodnější 

obtížné ukládání shybkového potrubí pode dno toku a čistění ramen shybky, nebo vřazení 

ČS a převedení výtlačného potrubí menšího profilu. Je nutno zvážit míru údržby, porovnat 

investiční náklady a náklady na energii. Je třeba posoudit ještě další aspekty jako 

dostupnost pro případné opravy či rekonstrukce a míru spolehlivosti. U koncových tratí 
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stok se řeší provázaný komplex otázek jako např. : jakým krytím počínaje, pro jakou délku 

výtlaku je při daných průtocích a topologii vhodnější (hospodárnější) vřazení ČS. Je třeba 

řešit pro daný systém a režim odtoku odpadních vod následující hydraulicky provázanou 

soustavu: 

 

 velikost mokré jímky (akumulační prostor) – čerpadlo – výtlačné a sací potrubí 

 

zde se objevuje úvaha o hospodárnosti ve druhém sledu. Jde o optimalizaci nákladů, kdy je 

možno volit např. méně výkonné čerpadlo na úkor velikosti akumulace nebo naopak 

upřednostnit menší akumulace (např. při ztíženém zakládání) a volit výkonnější čerpadla. 

Objevuje se i finančně obtížněji  vyjádřitelná úvaha o vlivu doby zdržení v mokré jímce na 

amortizaci navazujících sítí, případně na účinnost čistícího procesu. V této fázi je značný 

rozdíl v přístupu při soustavě oddílné a při soustavě jednotné, kdy do úvahy je třeba 

započítat zvolené ředění [1]. 

Výchozím podkladem pro koncepci zmíněné soustavy je chod denního přítoku na ČS. 

U splaškové soustavy je to chod odtoku odpadních a balastních vod. Ten může být 

vyjádřen čárou přítoku. Ta je obecně proměnná a mění se podle velikosti odvodňovaného 

povodí, typu zástavby (průmysl-bydlení), je jiná ve dny pracovní a ve dny sváteční,  liší se 

v závislosti na životní úrovni obyvatel a odvisí od stavu kanalizace (množství balastních 

vod) [1]. 

U jednotné soustavy je nutno uvážit navíc odtok mezního deště. Kolísání přítoku na ČOV 

bývá větší než předešlé. Akumulace dešťových vod může být co do lokalizace řešena 

alternativně: buď bezprostředně u oddělovače nebo společně s mokrou jímkou v místě 

přečerpání. Výškové poměry mohou navíc umožnit zrovnoměrnění odtoku z akumulace 

mezního odtoku i bez přečerpávání. Doba trvání deště může být brána podle doporučeného 

zdržení v nádrži. To bývá podle intenzity mezního deště voleno v intervalu 12-20min [1]. 

Podle pracovního listu  se stanoví velikost mokré jímky ze vztahu: 

 

V  = 0,9.(Qčstř/Z) 

 

Z...počet sepnutí za hodinu 

Qčstř...střední hodnota čerpaného množství  (l/s) 
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V...užitný objem mokré jímky  (m
3
) 

 

Vztah platí pro čerpadla s pevnými otáčkami. Jsou doporučeny následující  max. frekvence 

v závislosti na výkonu elektromotoru: 

 

výkon motoru (kW) 7,5 50 nad 50 

max.frekvence 

sepnutí 15 12 10 

 

Počet sepnutí ovlivňuje jednak životnost čerpadla, jednak náklady na energii, protože 

potřeba energie při náběhu čerpadla vzrůstá. Čerpací stanice transformuje chod splašků – 

je tedy nutno vyšetřit dopady těchto změn (zejména nová maxima a doby trvání minim) na 

navazující trubní systém (tlakový či gravitační) a na ČOV (čistírna odpadních vod). Zde je 

třeba vzít v úvahu rovněž změnu vlastností odpadní vody po fyzikální, chemické a 

biologické stránce. Při návrhu je třeba prognózovat. Je-li pravděpodobný nárust splašků ( 

v denním úhrnu nebo v maximu) je třeba vytvořit možnosti rozšíření ČS ať již 

v přepravované kapacitě nebo v akumulaci [1]. 

 

Strojní část 

ČS odpadních vod jsou většinou vystrojovány odstředivými čerpadly. Kromě vyjímečných  

způsobů čerpání se uplatňují hydrostatická čerpadla vřetenová. 

Návrh strojní části 

Omezující podmínky návrhu: vyplývají z vlastností čerpaného média – splašků. Podíl 

pevných substancí v trojsložkové směsi vede k požadavku na: 

a) minimální světlost potrubí 

Zkušenosti ukázaly, že ve stokách dochází k vytváření zátek, jejichž základ tvoří 

textilie. Čerpací technika dnes nevyžaduje česle, je třeba zvolit dostatečnou 

průchozí světlost potrubí pro celé zařízení. Je doporučena světlost d=100 mm. Pro 

malá zařízení pak není rozhodujícím parametrem chod přítoku splašků, ale 

minimální dovolená světlost a minimální průtočná rychlost, což následně vede 

k předimenzování čerpadel a krátkým intervalům činnosti. Alternativou je instalace 

česlí, či nasazení čerpadel s drtiči pevných substancí. Česle komplikují stavbu ČS a 

zvyšují investiční náklady. Problémem je dále manipulace se shrabky. Úspory 
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vyplývající z nasazení menšího profilu tyto nevýhody nepřeváží. Použití 

předřazeného mělnícího zařízení by mělo být vyjímečné – např. u odlehlých 

nemovitostí, kde by náklady na jiný způsob odvedení splašků nebyly 

odůvodnitelné. Rozmělněná pevná substance se může usazovat v tlakovém nebo v 

gravitačním potrubí, vzrůstá přísun znečištění na ČOV [1]. 

b) průtočné rychlosti 

V potrubí by měly být v dostatečné četnosti vyvozovány rychlosti, schopné vyvodit 

unášecí síly a zamezit usazování [1]. 

Průtočná rychlost ve výtlačném potrubí nesmí být menší než 0,7 m/s a větší než 2,3 

m/s [6]. 

 

Od volby průměru výtlaku se odvíjí investiční náklady. V systémech s dlouhými výtlaky a 

malými průtoky roste doba zdržení a nebezpečí zahnití splašků. Při návrhu materiálu je 

nutno uvážit biogenním sirovodíkem způsobenou korozi. Dlouhé zdržení zvyšuje 

nebezpečí usazování pevných substancí. U těchto případů je vhodné zvážit zmenšení 

profilů [1]. 

 

4.6.5 Čerpací stanice 

Potrubí musí odolávat dlouhodobě vnitřním i vnějším tlakům. Trasa má být zvolena co 

nejkratší, přímá a trvale stoupající, aby bylo možno výtlak odvzdušňovat. Potrubí má být 

uloženo v nezamrzlé hloubce (0,8-1,5 m). Ve výraznějších vrcholcích tratě musí být 

osazeny přivzdušňovací a odvzdušňovací armatury. Mají umožnit úplné vyprázdnění 

potrubí aby nebyly splašky vedeny zpátky [1]. 

 

4.7 Materiály stokových sítí a jejich objektů 

Materiály se volí podle účelu a plánované životnosti díla. Požadované vlastnosti 

materiálů stokových sítí a jejich objektů jsou: 

- vodotěsnost 

- bezpečná odolnost proti: 

 a) mechanickým vlivům 

 b) chemickým vlivům 
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 c) biologickým vlivů 

 d) vlivům dopravované odpadní vody 

 e) agresivnímu působení okolního prostředí 

Materiály, vyhovující výše uvedeným požadavkům jsou: 

- kamenina 

- beton (doporučuje se pro dešťové stoky) 

- železobeton 

- polymerbeton 

- čedič 

- sklolaminát 

- šedá  litina 

- tvárná litina 

- plasty (zejména PE HD – vysokohustotní polyethylén) 

- vláknocement 

- případně kombinace výše uvedených [1]. 
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5. POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A 

ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÉ VARIANTY ŘEŠENÍ 

 

5.1 Varianty řešení 

Úlohou této diplomové práce je vyřešit problematiku bezpečného odvedení 

odpadních vod z  již navržené jednotné stokové soustavy do hlavního sběrače odpadních 

vod, v zájmovém území Karviná 3, v souladu s ochrannou životního prostředí a trvale 

udržitelným rozvojem. Pro řešení této problematiky jsou navrženy 2 varianty řešení.  

 

5.1.1 Varianta A 

Jednou z variant řešení by mohlo být nahrazení jednotné stokové soustavy, stokovou 

soustavou oddílnou. Dešťové a splaškové vody by byly odváděny odděleně vybudovanými 

stokami. Pro splaškové vody by byla navržena oddílná soustava splašková, která by byla 

napojena přímo do hlavního sběrače odpadních vod. Dešťové vody by byly odváděny 

oddílnou soustavou dešťovou,  prostřednictvím dešťových vpustí do Olšinského náhonu. 

Při volbě této varianty by pro odvod splaškových vod byly navrženy stoky malých průřezů. 

Vodní recipient by nebyl ohrožen z hlediska kontaminace fekáliemi ze splaškových vod.   

 

5.1.2 Varianta B 

Vycházíme z již navržené jednotné stokové soustavy, která řeší společné odvádění 

splaškových a dešťových odpadních vod ze stokové sítě. Vzhledem k velikosti 

odvodňovaného území bylo nadimenzováno potrubí kanalizace o velkých profilech  a to 

má za následek vysoké investiční náklady. Proto by bylo vhodné z ekonomických důvodů 

odpadní vody odlehčit a vybudovat na stokové síti odlehčovací komoru. Ta by byla 

napojena stokou na čerpací stanici. Odtud by výtlačným potrubím odcházely odpadní vody 

do hlavního sběrače, který se nachází na stoce A1. V tomto případě bychom 

zakomponovali do zájmového území další objekty stokové sítě jako jsou odlehčovací 

komora a čerpací stanice a výtlačné potrubí. 
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Protože je našim cílem vycházet z  jednotné stokové soustavy, která byla navržena 

v bakalářské práci,  budu se zabývat technickým popisem řešení varianty B. 

 

5.1.3 Úpravy technického řešení oproti bakalářské práci 

a) Světlost dolní části trasy hl.stoky A byla na základě výpočtů v bakalářské práci 

stanovena na DN 1100 – tento profil bude použit pro čistě teoretické výpočty. V praxi by 

bylo použito potrubí o světlosti DN 1000. 

b)  V bakalářské práci uzavírá stokovou soustavu v dolní části trasy hlavní stoky A 

šachta Š1. V našem případě budou šachty Š2 a Š1 zrušeny, neboť za šachtou Š3 je 

vybudována odlehčovací komora. 

c) Půdodní šachty Š29, Š28 stoky A1 z bakalářské práce byly vymazány a stoka A1 

končí šachtou Š29 (původní šachta Š27). Hlavní stoka A začíná stávající šachtou Š26. 

 

5.2 Technický popis řešení varianty B 

Jednotná stoková soustava, navržená v bakalářské práci, je tvořena jednou hlavní 

stokou A a 13 stokami vedlejšími. Odvod odpadních vod je gravitační, systém stok 

větevný. Kanalizační povodí je tvořeno 46 kanalizačními okrsky, což zabírá celkem 31,82 

ha plochy. Doba dotoku odpadních vod  je 9 minut 25 sekund. 

Vzhledem k velikosti odvodňovaného území byl profil potrubí v dolní části trasy 

hlavní stoky A navržen o světlosti DN 1100. Bylo by neekonomické vést potrubí o velkých 

profilech až k hlavnímu sběrači odpadních vod (čistírně odpadních vod). Proto je vhodné 

vybudovat odlehčovací komoru a odpadní vody odlehčit do recipientu. Vhodným místem 

pro návrh odlehčovací komory je úsek mezi šachtami Š2 a Š3 hlavní stoky A. 

 

5.2.1 Návrh odlehčovací komory 

Pro zadané zájmové území je navržena odlehčovací komora s vysokou přelivnou 

hranou s využitím retenční kapacity stokové sítě. Vzhledem ke konfiguraci terénu je řešena 

nestandartně.  
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Odlehčené odpadní vody odtékají do recipientu s názvem Olšinský náhon v ředícím 

poměru 1:7Q24. Jedná se o méně významný vodní tok, proto nebyly pro návrh komory 

stanoveny zvláštní podmínky. Do odlehčovací komory přitékají odpadní vody o průtoku 

Qmax (Q1). Zředěné odpadní vody o průtoku Qzřed (Q2) odtékají z odlehčovací komory 

potrubím o světlosti DN 300 do čerpací stanice odpadních vod, která bude technicky 

popsána níže. Odlehčené odpadní vody Qodl (Q3) odtékají do recipientu. Odok odpadních 

vod z odlehčovací komory do čerpací stanice je gravitační. Názorné řešení odlehčovací 

komory je uvedeno na obr. č. 5.1. 

 

Obr. 5.1 Odlehčovací komora s přímým kolmým přepadem [1] 

 

A) stanovení návrhového průtoku odlehčovací komory (Qmax) 

 

Pro návrh odlehčovací komory byl stanoven návrhový průtok Qmax jako součet 

hodnot maximálního přítoku dešťových vod Qdešť a bezdeštného odtoku Qspl. 

 

 Qmax = Qdešť + Qspl   [l/s]                         (4)   

 

Hodnotu maximálního přítoku dešťových vod Qdešť jsme získali na základě součtu 

jednotlivých dílčích dešťových průtoků Qdešť, které byly vypočítány pro jednotlivé stoky. 

 

Výpočty jsou počítány pro 15 minutový krátkodobý přívalový déšť při periodicitě p = 0,5  

a intenzitě mezního deště  i = 157 l.s
-1

.ha
-1

.  

 

 



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

39 

 

Výpočet dílčího dešťového průtoku byl proveden dle vzorce (5) 

 

a)     [l/s]             kde             (5)   

ψ....odtokový součinitel; 

SS....plocha povodí (ha); 

i......intenzita mezního deště (l.s
-1

ha
-1

) [2]. 

 

a suma všech dílčích dešťových průtoků je 

∑Qd = 1698,55 l/s  

 

Hodnotu bezdeštného odtoku Qspl jsme získali na základě součtu jednotlivých dílčích 

splaškových průtoků, které byly vypočítány pro jednotlivé stoky.  

Výpočet dílčího splaškového průtoku byl proveden dle vzorce (6): 

 

b)                                        [l/s]             kde             (6)   

 

 

Ss...plocha povodí (ha) 

qs...specifický odtok splašků, včetně vod balastních (l.s
-1

.ha
-1

) [2]. 

a suma všech dílčích splaškových průtoků je 

∑Qs =2,6 l/s  

Výpočty jsou blíže rozpracovány ve výpočetní tabulce hydrotechnických výpočtů (Příloha 

č. 6) 

Stanovení maximálního hodinového přítoku v bezdeštném období 

 

 Qmax = kh.Qspl    [l/s]             kde              (7)          

 Qmax = 2,2.2,6 

 Qmax = 5,72 l/s 
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       Qspl....bezdeštný splaškový průtok [l/s]; 

        kh.....koeficient hodinové nerovnoměrnosti [h] 

 

 

 Qmax = ∑Qdešť + ∑Qspl 

 Qmax =1698,55+2,6  

 Qmax = 1701,15 l/s 

 

Odlehčovací komora je nadimenzována na průtok Qmax =1701,15 l/s . Přívodní 

potrubí má na základě výpočtů v bakalářské práci světlost DN 1100, avšak při 

realizaci výstavby by bylo použito potrubí o světlosti DN 1000. 

 

B) stanovení zředěného  průtoku odlehčovací komory (Qzřed) 

 

Průtok Qzřed, který odtéká z odlehčovací komory a přitéká do čerpací stanice 

odpadních vod se stanoví: 

 

Průtok zředěných odpadních vod pomocí poměru ředění se počítá podle vzorce (7): 

 

 Qzřed = m.Q24  =  (1+n).Q24                 [l/s]             kde              (8)          

 Qzřed = (1+7).2,6 

 Qzřed =20,8 l/s    

 

 m.....násobek ředění odpadních vod (v rozmezí 4 - 20); 

 1+n...poměr ředění; 

 Q24...bezdeštný odtok splaškových vod [l/s]  [1]. 

 

Z odlehčovací komory do čerpací stanice odpadních vod, při přívalovém dešti, 

přitékají odpadní vody o průtoku Qzřed =20,8 l/s potrubím o světlosti DN 300. 
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C) stanovení odlehčeného průtoku odlehčovací komory (Qodl) 

 

 Qodl = Qmax  - Qzřed      [l/s]             kde              (9)          

 Qodl = 1701,15 l/s -20,8 l/s  

  Qodl =1680,35 l/s 

 

Při  přívalovém dešti odtékají odpadní vody z odlehčovací komory do recipientu 

(Olšinského náhonu) o průtoku Qodl =1680,35 l/s potrubím o světlosti DN 1100. 

 

U standartního návrhu odlehčovací komory je nutno výpočtem stanovit dokonalý čelní 

přeliv. Dokonalým čelním přelivem se ale v našem případě nebudeme zabývat, neboť jak 

již bylo uvedeno, odlehčovací komora je řešena nestandartně. Vzhledem ke konfiguraci 

terénu (niveleta přítokového potrubí do OK je hluboko) je odlehčovací komora řešena tak, 

že plní funkci retenční nádrže. Odtok z odlehčovací komory do recipientu je řešen jako 

havarijní odtok. S ohledem na výškové poměry v daném místě je niveleta odlehčovaného 

potrubí zaústěna do dna vodního toku. Z důvodů zamezení vniku vody z recipientu do 

odlehčovací komory je odtok vybaven protipovodňovou klapkou.  

 

Z hlediska stavebního uspořádání je odlehčovací komora vodotěsná betonová jímka, o 

rozměrech 2,5 x 2 x 5,680 m a je umístěna pod zemí. Je  vybavena jedním vstupem pro 

osoby, jedním montážním vstupem a protipovodňovou klapkou. 

Je nadimenzována na tří hodinový výpadek elektřiny, to znamená, že v případě poruchy se 

odpadní vody moho kumulovat v akumulačním prostoru aniž by způsobily jakékoliv 

ekologické havárie.  

 

Obsluha a údržba odlehčovacích komor se řídí zásadami normy. 

Funkce, stavební a technický stav odlehčovací komory bude kontrolován nejméně jednou 

za 14 dní a po každé větší dešťové srážce. Při kontrolách budou přelivné hrany odlehčovací 

komory čištěny. Hrany budou udržovány neporušené.  
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5.2.2 Návrh čerpací stanice 

Jak je uvedeno v předešlé kapitole, čerpací stanice navazuje na odlehčovací komoru. Jsou 

na sebe napojeny potrubím o délce 13,1 m a světlosti DN 300. Čerpací stanice čerpá, 

pomocí čerpadel, odpadní vody, které přitékají z odlehčovací komory. Výtlačným 

potrubím o délce 100,4 m a světlosti DN 100 jsou vody vedeny dále do hlavního sběrače 

odpadních vod.  

 

Provoz čerpací stanice je diskontinuální,  to znamená, že spínání čerpadel se  uskutečňuje 

dle  potřeby (sepnutí při každém nastoupání odpadních vod do spínací hladiny). 

Čerpací stanice má nainstalována 2 ponorná čerpadla, v provozním zapojení 1+1. Při 

funkčním výpadku jednoho čerpadla se sepne automaticky druhé, záložní čerpadlo. Jsou 

softwarově řízena.  

Čerpací stanice  je vodotěsná betonová jímka o rozměrech 2,3 x 3,9 x 5,910  m (délka je 

uvedena včetně suché jímky). Je umístěna pod zemí, 0,2 m betonové části čerpací stanice 

se nachází nad kótou terénu. K čerpací stanici je zajištěna příjezdová komunikace. Prostor 

čerpací stanice je tvořen ze dvou částí -  mokré a suché jímky.  

 

a) Mokrá jímka 

Mokrá jímka je ta část čerpací stanice, která se dostává do styku s odpadní vodou.  

Do mokré jímky je napojeno přívodní potrubí z odlehčovací komory o světlosti DN 300, 

které přivádí odpadní vody o průtoku Qzřed do čerpací stanice. Za potrubím je umístěn 

česlicový koš. Jsou zde nainstalována 2 ponorná čerpadla , která čerpají odpadní vody 

vzhůru k výtlačnému potrubí. Jímka je vybavena montážním otvorem pro čištění shrabků, 

vstupem pro osoby a dvěma montážními otvory pro manipulaci s čerpadly. Část dna mokré 

jímky je vyspádována tak, aby nevznikaly tzv. mrtvé kouty a nedocházelo k usazování a 

zahnívání splašků. 

b) Suchá jímka 

V suché jímce jsou instalována šoupátka a za nimi indukční průtokoměr pro měření 

průtočné rychlosti v potrubí. Dále již pokračuje výtlačné potrubí, které je vedeno do hlavní 

sběrače odpadních vod. Suchá jímka je vybavena jedním vstupem pro osoby. 
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Stanovení  požadovaného akumulačního prostoru v bezdeštném období: 

Akumulační prostor v bezdeštném období počítáme pro přítok bezdeštného 

splaškového průtoku trvajícího po dobu výpadku elektrického proudu. 

Případnou dobu výpadku proudu jsme stanovili na t = 3 hodiny, jelikož se jedná o 

středně odlehlou lokalitu. 

 

 V3 = Qspl.t    [m
3
]             kde              (9)          

 V3 = 2,6.3.3600 

 V3 = 28 080  l = 28, 08 m
3  

 

 

 Qspl....bezdeštný splaškový průtok [l/s]; 

  t.....doba, po kterou zařízení bude bez elektrické energie [h] 

 

Za 3 hodiny při bezdeštném průtoku přiteče cca 28 m
3 

odpadní vody. 

 

Stanovení akumulačního prostoru za 15 minutového deště: 

Akumulační prostor při 15 minutovém dešti počítáme pro přítok zředěného průtoku 

odpadních vod, trvající po dobu výpadku elektrického proudu. 

 

 V15 = Qzřed.tdeště    [m
3
]             kde              (10)          

 V15 = 20,8.15.60 

 V15 = 18 720  l = 18,72 m
3 

 

 
Qzřed....průtok zředěných odpadních vod [l/s]; 

  tdeště.....doba trvání deště [h] 

 

Při přívalovém 15. minutovém dešti přiteče cca 18,7 m
3 

odpadní vody. 
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Shodnocení retenčního prostoru: 

 

Vok = 2,5.2.4,45 

Vok = 22,25 m3 

Včs = 2,3.2,5.3,9 

Včs = 22,43 

Vmax = Vok + Včs 

------------------ 

Vmax = 44,68 m
3 

 

Odlehčovací komora spolu s čerpací stanicí jsou na základě svých rozměrů schopny 

pojmout cca 44,7 m
3 

odpadních vod. Na základě vzorce (9) jsme spočítaly potřebu 

akumulačního prostoru pro 3 hodinový výpadek elektrického proudu při bezdeštném 

průtoku a zjistili jsme, že potřebujeme prostor pro 28,1 m
3 

odpadních vod. To znamená, že 

odlehčovací komora spolu s čerpací stanicí mohou spolehlivě pracovat v bezdeštném 

období i při 4 hodinovém  výpadku el. proudu, neboť Vmax>V4 (V4 =2,6.4.3600 = 37,44 

m
3
). 

 

Při přívalovém 15. minutovém dešti na základě vzorce (10) je nutný akumulační prostor 

pro 18,7 m
3
 odpadních vod. Odlehčovací komora spolu s čerpací stanicí jsou schopny 

spolehlivě pracovat i při 30. minutovém přívalovém dešti, neboť Vmax>V30 

(V30=20,8.30.60 = 37,44). 

 

Výtlačné potrubí spolu s čerpací stanicí tvoří hydraulický systém. Z čerpací stanice 

odpadních vod je výtlačné potrubí vedeno v hloubce 1,5m. Z důvodu výskytu vodního 

recipientu je po 20 metrech vedení  zavěšeno na mostě a chráněno 10 cm tepelnou izolací. 

Po 6,5 metrech, je opět spuštěno do hloubky 1,5 m. Potrubí je vedeno od hlavní stoky A 

směrem k  hlavnímu sběrači odpadních vod, který se nachází ve vedlejší stoce A1 mezi 

šachtami Š33 a Š32. Potrubí je navrženo z plastu, vysokohustotního polyethylenu – PE-

HD.  
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Požadavky pro čerpadlo:  

- Qčerp > Qmax - (7,9 l/s >5,7 l/s) 

- optimální průtočná rychlost v = [0,9;1,1] 

- Dopravní výška gravitační - 5,82 m 

 

Čerpané množství-požadavek pro čerpání čerpadla 

 v.......stanovena 1m/s 

 Qčerp = S.v    [l/s]             kde              (11) 

 Qčerp = (π.r
2
).v 

 Qčerp =(π.0,05
2
).1 

 Qčerp =0,0079 m3/s = 7,9  l/s 

 

 S.....obsah potrubí [m
2
]; 

 v.....rychlost proudění [m/s]. 
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6. ZÁVĚR 

Úlohou této diplomové práce bylo vyřešit problematiku bezpečného odvedení 

odpadních vod z  již navržené jednotné stokové soustavy do hlavního sběrače odpadních 

vod, v zájmovém území Karviná 3. Jako řešení této problematiky jsem zvolila variantu B, 

která se podrobně zabývá návrhem odlehčovací komory a čerpací stanice. 

Pro zadané zájmové území byla navržena odlehčovací komora s vysokou přelivnou 

hranou, s využitím retenční kapacity stokové sítě. Vzhledem ke konfiguraci terénu byla 

řešena nestandartně.  

  

Při přívalovém dešti přitékají do odlehčovací komory odpadní vody o průtoku:  

Qmax = 1701,15 l/s. 

Při přívalovém dešti odtékají z odlehčovací komory do čerpací stanice zředěné odpadní 

vody o průtoku:  

Qzřed =20,8 l/s potrubím o světlosti DN 300. 

Při přívalovém dešti odlehčené odpadní vody o průtoku Qodl =1680,35 l/s odtékají 

z odlehčovací komory do recipientu s názvem Olšinský náhon.  

Při bezdeštném průtoku Qspl  odtékají odpadní vody do čerpací stanice gravitačně. 

Dalším objektem na stokové síti, který byl navržen v diplomové práci je čerpací stanice 

odpadních vod. 

Navazuje na odlehčovací komoru. Jsou na sebe napojeny potrubím o délce 13,1 m a 

světlosti DN 300.  

Provoz čerpací stanice je diskontinuální, čerpací stanice má nainstalována 2 ponorná 

softwarově řízená čerpadla. Je stejně jako odlehčovací komora vodotěsná betonová jímka. 

 

Z čerpací stanice odpadních vod je vedeno výtlačné potrubí v hloubce 1,5m. Potrubí je 

vedeno od hlavní stoky A směrem k  hlavnímu sběrači odpadních vod, který se nachází ve 

vedlejší stoce A1 mezi šachtami Š33 a Š32. 

Odlehčovací komora spolu s čerpací stanicí jsou na základě svých rozměrů schopny 

pojmout cca 44,7 m
3 

odpadních vod.  
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Provedli jsme výpočty pro požadavky na akumulační prostory na základě rozměrů 

odlehčovací komory a čerpací stanice a na základě jednotlivých přítoků za určitý čas a 

zjistili jsme, že jsou schopna obě zařízení pracovat při větším zatížení než bylo původně 

naplánováno.  
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PŘÍLOHY 

 

1  Odlehčovací komora 

2  Čerpací stanice 

3  Podélný profil výtlačného potrubí 

4 Karviná katastrální situace 

5   Karviná katastrální situace - detail 

6 Tabulka hydrotechnických výpočtů 
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